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 คำนำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 
7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 
(แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ
ของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบาย 
และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)  
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานภายในใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

            
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผน 3 ระดับ กับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
แผน 

ระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

1. ความมั่นคง 
 

2. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์

4. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผน
ระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒๓ ประเด็นพัฒนา) 

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

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (แผนย่อยที่ 
3.1) การพฒันาเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ 
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที ่
๓.๔) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน 
 

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

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

๑๘. การเตบิโตอย่างยัง่ยืน (แผนย่อยที่ 
๓.๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่
กำหนดอนาคตประเทศ 
 

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

แผนปฏิรูปประเทศ 
๑ = ด้านการเมือง 
๒ = ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
๓ = ด้านกฎหมาย 
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๘ = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๙ = ด้านสังคม 
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12 = ด้านการศึกษา (1) – (7) 

 

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

๑๒.ด้านการศึกษา (๗) ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจทิัล  
 

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

๑๒.ด้านการศึกษา (๓) การปฏิรปูเพือ่ลด
ความเหลือ่มล้ำทางการศึกษา ๓.๑) , ๓.๓)  
 

๖.ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
(๑) เสริมสร้างระบบบรหิารจัดการมลพิษที่
แหล่งกำเนิด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

๒.ดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน (๒) ระบบข้อมลูภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดจิิทลั (๓) 
โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรบัตัวได้เร็วและระบบงานมี
ผลสัมฤทธ์ิสูง (๔) กำลังคนภาครัฐขนาดเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูง (๕) ระบบบริหารงานบุคคลดึงดูด สร้าง รักษา
คนดีคนเก่ง (๖) จัดซือ้จัดจ้างคลอ่งตัว โปรง่ใส มีกลไกป้องกนั
ทุจริต 
๓.ดา้นกฎหมาย (๑) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็น
กฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมกีลไกในการทบทวน
กฎหมายที่มผีลบังคับแล้วฯ 
๑๑.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (๒) ด้านการป้อง
ปราม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรู้
ของประเทศ (๖) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษาฯ (๗) ปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลกิ
โฉมด้วยระบบดิจิทลั 

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

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
 

๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสงัคม 

๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๖. การบรหิารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 
นโยบายรัฐบาล 

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย ์
๒. การสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 
 

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกจิและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 

๘. การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
3. การทำนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสงัคม 
 

 
๑o. การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมาชาติและ
การรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อการสร้างการ
เติบโตที่ยัง่ยืน 
 

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและกระบวนการยุติธรรม 

แผน
ระดับ 3 

ยุทธศาสตร์ ศธ. ปี 65 1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน  
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ สป. ปี 65 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล    4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ   5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (63-65) 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันคง และความเป็น 
อัตลักษณ์ของพื้นที่ 

2. ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย 
เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรเพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 

3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5. พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

ปี 65 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือความม่ันคง 

2. พัฒนากำลังคนและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

4. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

    ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 
7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 
(แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ
ของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่  2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1  
และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 
- 2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ  
( Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform  
: eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานภายใน 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

ค่านิยมองค์กร 

CHIANG MAI “NICE” TEAM 

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

วิสัยทัศน์ 



ค 
 

“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา  
มุ่งพัฒนาคนเชียงใหม่สู่โลกในศตวรรษที่ 21” 

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

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

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนในแต่ละระดับมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. คนเชียงใหม่มีทักษะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการดำรงชีพ และธำรงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 3. คนเชียงใหม่มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. หน่วยงานทางการศึกษามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และรองรับการพัฒนาจังหวัด  
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีระบบการบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศติดตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 



ง 
 

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

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



จ 
 

กรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน 
งบประมาณ   

(หน่วย : บาท) 
รวมงบประมาณ (ที่ได้รับแจ้งจัดสรรแล้ว) 2,744,918 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน  

กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภมูิภาค  

1. งบดำเนินงาน 2,487,318 

-      1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,095,318 

        - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการ   
          (เดือนละ 15,000 บาท *3 เดือน*3 คน) 

135,000 

        - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน  
          (เดือนละ 10,000 บาท *12 เดือน*3คน) 

360,000 

        - ค่าจ้างพนักงานขับรถ  
          (เดือนละ 10,000 บาท *12 เดือน*2คน) 

240,000 

-         - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 66,000 

-         - ค่าเช่ารถตู้ (12 เดือน) 243,318 

-         - ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 46,000 

-         - ค่าเช่าสำนักงาน (12 เดือน) 600,000 

-         - งบกลาง 405,000 

-      1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 

- 2. งบรายจ่ายอื่น 257,600 

        - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300 

        - ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 40,000 

        - ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายและ   
          ยุทธศาสตร ์

60,000 

        - คา่ใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนปฏิบัตริาชการการพัฒนา 
          การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระดับจังหวัด 

36,400 

        - ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลือ่นการยกระดับคณุภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ 
          การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

90,900 

 
 



ฉ 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 36,400 
2 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพ้ืนที่ชายแดน จังหวัด
เชียงใหม่ 

200,000 

3. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ 

236,950 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

72,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

๙๖,๐๐๐ 

2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

52,000 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 40,000 
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

40,000 

5. โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

45,000   

6. โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

30,000 

7. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 
2565 

10,000 

8. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องใน
วาระครบรอบ 100 ปี  จังหวัดเชียงใหม่   

40,000 

9. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กาชาด รุ่นที่ 501 

79,600 

10. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรม
ยุวกาชาด รุ่นที่ 502 

79,600 

11. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2564 715,220 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 9,160 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่
ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship :XYZ ) 

30,300 
 



ช 
 

โครงการ งบประมาณ 
 

2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ.   

90,900 

3. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามกรอบนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

60,000 

4. โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน ปะจำปีงบประมาณ 
2565 

168,200 

5. โครงการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

44,000 

6. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔๔,๒๐๐ 
7. โครงการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

360,306 

8. โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 793,600 
9. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

110,904 

10. โครงการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ : การดำเนินการเพ่ือบรรลุผลสำเร็จ
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

18,760 

11. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 191,700 
12. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  396,950 

รวมงบประมาณ 4,091,750 
 

 
 

 



สารบัญ 

                   หน้า 
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด         1 
 - ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด        1 
 - ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่      7 
  ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา       7 
   ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา       14 
   ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน      17 
 - ผังโครงสร้างกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    19 
 - ข้อมูลจำนวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     20 
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ       21 
           และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     22 
 - ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580        23 
 - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ       23 
    - แผนการปฏิรูปประเทศ         28 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวดั 

1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
 จังหวัดเช ียงใหม่ (คำเมือง: Lanna - Chiang Mai เจ ียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ ่งทางภาคเหนือ 
ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 1,785,791 คน  
เป็นเพศชาย 863,373 คน เพศหญิง 922,418 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840 ,721 ครัวเรือน 
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด  
  จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ  
มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที ่ยว 
จำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้าน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2560 และปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก เชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาว
แห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ 
 

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

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

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

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

 ประชากร จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งสิ้น 1 ,785,791 คน เป็นเพศชาย 863,373 คน เพศ
หญิง 922,418 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน โดยจากข้อมูลทะเบียนบ้านสามารถ
จำแนกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1 จำนวนประชากรจำแนกรายอำเภอ 
 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งสิ้น 1 ,785,791 คน เป็นเพศชาย 863,373 คน เพศหญิง 
922,418 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน โดยจากข้อมูลทะเบียนบ้านสามารถจำแนก
เป็นรายอำเภอ ดังนี้ 

ที ่ อำเภอ 
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 เมืองเชียงใหม่ 106,662 121,781 228,443 12.79 173,278 20.61 
2 จอมทอง 32,342 33,876 66,218 3.71 24,495 2.91 
3 แม่แจ่ม 30,403 29,551 59,954 3.36 19,739 2.35 
4 เชียงดาว 49,307 49,953 99,260 5.56 33,584 3.99 
5 ดอยสะเก็ด 35,699 39,418 75,117 4.21 36,958 4.40 
6 แม่แตง 39,969 41,183 81,152 4.54 35,225 4.19 
7 แม่ริม 45,995 48,084 94,079 5.27 43,544 5.18 
8 สะเมิง 11,994 11,641 23,635 1.23 8,621 1.03 
9 ฝาง 60,557 61,981 122,538 6.86 45,568 5.42 

10 แม่อาย 38,917 39,261 78,178 4.38 32,934 3.92 
11 พร้าว 23,690 24,471 48,161 2.70 21,026 2.50 
12 สันปา่ตอง 35,027 39,462 74,489 4.17 33,640 4.00 
13 สันกำแพง 41,299 47,120 88,419 4.95 48,634 5.78 
14 สันทราย 64,336 74,837 139,173 7.79 74,039 8.81 
15 หางดง 42,844 48,421 91,265 5.11 50,871 6.05 
16 ฮอด 21,462 21,926 43,388 2.43 16,995 2.02 
17 ดอยเต่า 13,564 13,660 27,224 1.52 10,569 1.26 
18 อมก๋อย 31,281 30,762 62,043 3.47 23,422 2.79 
19 สารภี 40,748 46,561 87,309 4.89 42,533 5.06 
20 เวียงแหง 27,119 26,659 53,778 3.01 9,487 1.13 
21 ไชยปราการ 25,172 25,945 51,117 2.86 18,205 2.17 
22 แม่วาง 15,761 16,149 31,910 1.79 12,041 1.43 
23 แม่ออน 10,451 10,632 21,083 1.18 9,461 1.13 
24 ดอยหล่อ 12,209 12,920 25,129 1.41 11,549 1.37 
25 กัลยาณิวัฒนา 6,565 6,164 12,729 0.71 4,303 0.51 

รวม 863,373 922,418 1,785,791 100 840,721 100 
 
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      สภาพเศรษฐกิจ  
 ภาพรวมเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 259,026 ล้าน
บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12,173 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 246,853 ล้าน
บาท) เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศและลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
(GPP per capita) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 143,638 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6,864 บาท 
(ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 136,774 บาท) เป็นลำดับที่ 27 ของประเทศ และลำดับที่ 3 ของภาคเหนือ รอง
จากจังหวัดลำพูน จังหวัดกำแพงเพชร 
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
นั้นขึ้นอยู่กับการผลิตภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 70.5 มูลค่ารวม 182 ,687 ล้านบาท ซึ่งสาขาการผลิตที่มี
บทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง คิดเป็นร้อย
ละ 19.2 รองลงมาคือ สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 
13.9 และสาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามลำดับ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจจำแนกตามภาคการผลิต 

ภาค 
สัดส่วน 
(%) 

รายละเอียด 

ภาคบริการ 
จำนวน 14 สาขาการผลิต 

70.5 1) สาขาการก่อสร้าง 
2) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 
3) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
4) สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 
5) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
6) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 
7) สาขากิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
8) สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 
9) สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 
10) สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ

ประกันสังคม ภาคบังคับ 
11) สาขาการศึกษา 
12) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 
13) สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
14) สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น 

ภาคเกษตรกรรม 
จำนวน 1 สาขาการผลิต 

19.2 1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

ภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน 4 สาขาการผลิต 

10.3 1) สาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน  
2) สาขาการผลิต 
3) สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 
4) สาขาการจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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 สภาพทางสังคม 
  1) วัฒนธรรม 
  จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ เป ็นนครแห ่งว ัฒนธรรมที ่ร ุ ่ ง เร ืองและม ีประ ว ัต ิศาสตร ์ยาวนาน 
มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่งานหัตกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีความ
หลากหลายของชาติพันธุ์ชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นและหลากหลายถึง 13 ชนเผ่า เป็นชาวเขา 7 เผ่า  
และเป็นชนกลุ่มน้อย 5 กลุ่ม ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่น    
เรียกว่า “ภาษาคำเมือง” ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาที่คล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ
สำเนียงและศัพท์บางคำ 
  2) ประเพณี 
   เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอด 
มาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณี  
ที่สำคัญ ได้แก่ ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญ
และยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันสังขารล่อง มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำ
พระ วันที่ 14 เป็นวันเน่า ชาวบ้านจะเตรียมข้าวของไปวัดและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันต่อไป และวันที่ 15 
เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวัน
ลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการ
ปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนางนพมาศ ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชาเสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก
ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณตัวเมืองจอมทอง  
มีขบวนรถจากชุมชน ห้างร้าน กลุ่มต่างๆ กว่า 40 ขบวน แห่ไปตามเมืองจอมทอง อำเภอจอมทอง จนถึง วัด
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี ตามตำนานเกิดขึ้นที ่อำเภอ
จอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ กลายเป็นต้นแบบของ
การแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนา จนได้รับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง 
และได้รับความนิยมอย่างมาก 
  โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  1) การคมนาคม 
  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และ
การคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวง แผ่นดิน ทางหลวง
จังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง
และกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก  
   - การคมนาคมทางรถยนต์ การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดเชียงใหม่ 
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสาย
เอเชีย) ผ่านจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดลำปาง 
แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่ 
   - การคมนาคมทางรถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่ โดยผ่าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และลำพูน เปิดการเดินรถไฟทุก
วัน ซึ่งสถานีปลายทางภาคเหนือคือสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
   - การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น รองจากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเส้นทางบิน ไป-
กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศโดย สายการบิน
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ระหว่างประเทศมีสายการบินจากเชียงใหม่ ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบินที ่ให้บริการ
ภายในประเทศจำนวน 7 สายการ บิน ได้แก่ การบินไทย การบินกรุงเทพ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยสไมล์  
ไทยไลออ้นแอร์ ไทยเวียดเจ็ต และมีสายการบินระหว่างประเทศให้บริการ 27 สายการบิน  
 การสาธารณูปโภค  
  - การไฟฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานรับผิดชอบและให้บริการ คือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งตามเขตรับผิดชอบตามพ้ืนที่สาขาของแต่ละอำเภอ ทั้งหมด 24 อำเภอ 
 - ประปา ประกอบด้วย การประปาส ่วนภ ูม ิภาคเขต 9 ม ีสำน ักงานประปา 
ส่วนภูมิภาคสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สาขาแม่ริม 
สาขาสันกำแพง สาขาฮอด สาขาฝาง  สาขาแม่แตง และสาขาจอมทอง  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรป่าไม้        
  ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที ่ม ีความเกี ่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆอย่างเด่นชัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ จะส่งผลกระทบ ต่อทรัพยากร
อื่นในหลายด้านได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที ่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งส่งผลต่อเนื่อง ถึงสถานการณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งหมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช และ พันธุ์สัตว์ รวมไปถึงการดูดซับน้ำ 
ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และปัญหาดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภทประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้ น พื ้นที ่ป่าไม้ ประกอบด้วย   
ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,787,656 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 69.92 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
  ทรัพยากรน้ำ  
  จังหวัดเชียงใหม่มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำปิง และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ 
เขื่อนแมก่วงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง และยังแบ่งตามพ้ืนที่ลุ่มน้ำคือ  
   - ลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นลุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือตอนบน สภาพภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันสูง วางตัวแนวเหนือ-ใต้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อแผ่นดินถล่มและการชะ
ล้างพังทลายของดินสูง ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา คือ มีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน  
   - ลุ่มน้ำกก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลผ่านเมืองกก เข้าเขตประเทศไทยที่
ช่องน้ำกก อำเภอแม่อาย แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงรายก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง  
   - ลุ่มน้ำฝาง มีแม่น้ำฝางเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากดอยขุนห้วยฝางและ
ดอยหัวโท ทางตอนใต้ของอำเภอไชยปราการ ไหลลงสู่แม่น้ำกก 
  ทรัพยากรธรณี 
  จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี โดยมีการผลิตแร่ที่สำคัญ 8 ชนิด 
ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ (แร่ฟันม้า) แมงกานีส ชีไลต์ ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หินอุตสาหกรรม และ
จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อำเภอฝาง สภาพทางธรณีวิทยาที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพงและอำเภอฝาง โป่งเดือด อำเภอแม่แตง บ่อน้ำแร่
ธรรมชาติ อำเภอแม่ริม เป็นต้น 
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2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
การศึกษาในระบบ 
ตารางท่ี  2.1 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ ห้องเรียน แต่ละสังกัด  
                 ปีการศึกษา 2564 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ท่ี กระทรวง หน่วยงาน สถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์

1 กระทรวงศึกษาธิการ 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)        835      8,926         174,777    11,317
 1) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        682      8,485         169,564    10,508
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1          85 973                   21,133       1,474
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2        131 1,293                 23,643       1,401
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3        153 1,938                 41,724       1,985
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4          85 1,193                 15,703       1,142
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5          96 936                   14,266       1,340
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6          98 947                   13,879       1,248
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่          34 1,205                 39,216       1,918
 2) การจัดการศึกษาทางเลือก        144         144               614         144
 - กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว        133 133                       168         133
 - กำรจัดกำรศึกษำโดยองค์กร          11 11                         446           11
 3) ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ            9        297            4,599         665
 - ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8 จังหวัดเชียงใหม่            1 54                         590           81
 - โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์            4 107                    2,989         320
 - โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร            4 136                    1,020         264
1.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        845      4,152         131,216      7,245
1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)        340 2,699               83,170      5,676
 - กลุ่มโรงเรียนสำมัญศึกษำ        130 2,174                 68,725       3,765
 - กลุ่มโรงเรียนนำนำชำติ          20 335                    5,113         868
 - กลุ่มกำรศึกษำนอกระบบ        190 190                    9,332       1,043
2) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.)

 - กศน.จังหวัดเชียงใหม่        488 488                23,487         769
3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 - ภำครัฐ และ ภำคเอกชน          17 965                24,559         800

2 กระทรวงการอุดมศึกษา 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)          12 4,955               89,135      5,048
วิทยาศาสตร์ วิจัย  - มหำวิทยำลัย            9       4,890            86,868       4,927
และนวัตกรรม (อว.)  - โรงเรียนสำธิต            3           65             2,267         121

3 ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.)
3.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม          28 216                   3,403         281

4 กระทรวงการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.)            2          73             1,442         124
และกีฬา (กก.) 4.1 โรงเรียนกีฬำ            1 9                           202           49

4.2 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่            1 64                      1,240           75
5 กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)        693      1,424           36,144      1,249

5.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก        609 609                   18,849         495
5.2 ประเภทสำมัญศึกษำ (อบจ/อบต/เทศบำล)          84 815                   17,295         754

6 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (กก.ตชด.)
 (สตร.) 6.1 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน          17 128                    1,598         153

7 กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
7.1 วิทยำลัยนำฏศิลป์            1 22                       633           66

8 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป. สธ.)
8.1 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่            1 8                         600         105

9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)

ความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 9.1 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่        185 185                  14,243         982

    2,619    20,089         453,191    26,570รวมท้ังส้ิน
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ตารางท่ี 2.2  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                 การจัดการศึกษา/สังกัด ปีการศึกษา 2564 

 
 
ตารางท่ี 2.3  จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                 จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา            

 

ศูนย์การเรียน

/นอกระบบ ข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา

1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
   1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 648 648
   1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 34 34
   1.3 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 9 9
   1.4 โฮมสคูล 144 144

2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
   2.1 ในระบบ 130 130
   2.2 โรงเรียนนำนำชำติ 20 20
   2.3 นอกระบบ 190 190

3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 463 25 488
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 17 17

5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 9 12
6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 28 28
7 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 1 1 2
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 693 693
9 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 17 17

10 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1 1
11 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 1 1
12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 185 185

      653    1,937           17         12  2,619

รวม

กระทรวงอ่ืน ๆ

รวมท้ังส้ิน

ท่ี สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการจัดการศึกษา

อาชีว อุดม ศูนย์กศ.
ก่อน รวม ศึกษา ศึกษา นอกระบบ

ประถม

กระทรวงศึกษาธิการ
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   21,890     91,910   39,251   21,726   174,777
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน   16,835     30,655   14,816   11,532     9,332     83,170
3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย       3,853     6,300     8,708     4,626     23,487
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   24,559     24,559

กระทรวงอ่ืน
5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       217         552       699       799   86,868     89,135
6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ     2,273     1,130       3,403
7 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ   202     1,240       1,442
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   25,983       7,654     1,968       539     36,144
9 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ       399       1,199       1,598
10 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม       185       244       204         633
11 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข       600         600
12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์   14,243     14,243

 79,567  135,823  65,492  44,434  202  24,803  88,912  13,958  453,191รวมท้ังส้ิน

ท่ี สังกัด

ประเภทการจัดการศึกษา

รวม
ข้ันพ้ืนฐาน

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
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ตารางท่ี 2.4  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                 ที่เปิดสอน/สังกัด ปีการศึกษา 2564 

 
 
ตารางท่ี 2.5  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                 จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา 

  

สพฐ. ทางเลือก กศ. กศน สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. สาธิต อว. กก. สธ. วธ. พม. รวม
เด็กเล็ก 1 609 185 795
อนุบำล 1 – ป.6 358 23 37 17 1 436
อนุบำล 1 – ม.3 184 16 13 213
อนุบำล 1 – ม.6 5 144 5 26 1 181
ป.1 – ป.6 67 5 21 93
ป.1 – ม.3 34 1 12 47
ป.1 – ม.6 3 25 3 31
ม.1 – ม.3 1 3 4
ม.1 – ม.6 34 2 25 2 1 64
อนุบำล 1 – อนุบำล 3 73 73
ปวช.

ปวช. – ปวส. 2 2
ปวช. - อนุปริญญำ 12 12
ปวช. – ป.ตรี 3 1 1 5
ปวส.

ปวส. - อนุปริญญำ

ปวส. – ป.ตรี/โท/เอก 9 1 10
ศูนย์กำรเรียน/นอก
ระบบ

463 190 653

รวมท้ังส้ิน 682 144 9 488 340 693 28 17 17 3 9 2 1 1 185  2,619

ระดับท่ีเปิดสอน
สังกัดของสถานศึกษา

อาชีว อุดม ศูนย์ฯ

ก่อน กศ ศึกษา ศึกษา นอกระบบ

ประถม ทางเลือก

กระทรวงศึกษาธิการ
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  1,474   5,099  1,484  725     144     8,926
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  2,509     190     2,699

3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย     488       488

4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    965       965

5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        8       17      18    22   4,890     4,955
6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ     117    91      208       216
7 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ        6      3        64         73
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     975     353      79    17     1,424
9 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ       26     102       128

10 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม        7      9       6         22
11 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข        4      4           8
12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์     185       185

 5,177  5,571  1,715  871    144   971   5,162    678  20,089

กระทรวงอ่ืน

รวมท้ังส้ิน

ท่ี สังกัด รวม

ประถม ม.ต้น
ม.

ปลาย

ประเภทการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
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ตารางท่ี 2.6 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

 
  

สพฐ. ทางเลือก
การศึกษา

พิเศษ
กศน สช. อปท. สพช. วธ. ตชด. สอศ. สาธิต กก อว. สป.สช. พม.

เด็กเล็ก     609    2  185       796
อนุบำล 1     116      54     118      2    2       292
อนุบำล 2     619        6     125      7    2       759
อนุบำล 3     673        6     123    17    2       821
รวมก่อนประถม  1,408      66     975    26    8    2,483

ป.1     877      15       66    18    3       979
ป.2     873      14       62    18    3       970
ป.3     842      15       60    18    3       938
ป.4     808      15       57    17    3       900
ป.5     809      15       55    15    3       897
ป.6     788      15       53    16    2       874
รวมประถมศึกษา  4,997      89     353  102  17    5,558

ม.1     482      25       27    39    2    6       581
ม.2     471      24       25    39    2    6       567
ม.3     457      25       27    39    3    6       557

รวมม.ต้น  1,410      74       79  117    7  18    1,705
ม.4     229      22         7    33    8       299
ม.5     226      22         5    32    7       292
ม.6     212      19         5    34    7       277

รวมม.ปลาย     667      63       17    99  22       868
ปวช.1         1        2    3           6
ปวช.2         1        2    3           6
ปวช.3         1        1    3           5

รวม ปวช.         3        5    9         17
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.3

รวม ปวส.
ป.ตรี 1    1           1
ป.ตรี 2    1           1
ป.ตรี 3    1           1
ป.ตรี 4    2           2
ป.ตรี 5    1           1

รวม ป.ตรี    6           6
ปวส/ป.ตรี/โท/เอก 4,890    4,890

รวมท้ังส้ิน  8,485    144    297  488  2,699  1,424  216  22  128  965  65  73  4,890      8  185  20,089

ระดับช้ัน
สังกัด

รวม
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ตารางท่ี 2.7 จำนวนนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

  

สพฐ. สช กศน สอศ วธ. อปท. สพช. ตชด อว. กก สาธิต สป.สธ. พม.
เด็กเล็ก (เตรียม)    1,137  18,849       25  14,243    34,254

อนุบำล 1       1,936    4,788    2,256       81       62       9,123

อนุบำล 2       9,105    5,317    2,483     136       64    17,105

อนุบำล 3    10,850    5,593    2,395     182       66    19,086

รวมก่อนประถม    21,890     16,835  25,983     399     217    65,324

ป.1    16,223    5,274    1,401     230     100    23,228

ป.2    16,113    5,077    1,436     223     102    22,951

ป.3    16,094    5,437    1,341     230     103    23,205

ป.4    15,355    5,135    1,230     178       85    21,983

ป.5    14,325    4,913    1,137     169       92    20,636

ป.6    13,805    4,819    1,109     169       70    19,972

รวมประถม    91,907  30,655    3,853    7,654  1,199     552  135,820

ม.1    13,576    4,829    48       691     238    19,382

ม.2    13,026    5,014    60       627     239    18,966

ม.3    12,649    4,973    77       650     222    18,571

รวม ม.ต้น    39,251  14,816    6,300  185    1,968     699    63,219

ม.4       7,706    3,981       218     296    12,201

ม.5       7,205    3,829       166     254    11,454

ม.6       6,727    3,722       155     249    10,853

รวม ม.ปลาย    21,638  11,532    8,708       539     799    43,216

ปวช.1            35    76          111

ปวช.2            30    98          128

ปวช.3            26    70            96

รวม ปวช.            91  244          335

ปวส.1
ปวส.2
ปวส.3
รวม ปวส.
ป.ตรี 1    44            44

ป.ตรี 2    47            47

ป.ตรี 3    46            46

ป.ตรี 4    37            37

ป.ตรี 5    30            30

รวม ป.ตรี  204          204

กศ.นอกระบบ    9,332    4,626    13,958

ปวส/ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก  86,868    86,868

รวมท้ังส้ิน  174,777  83,170  23,487  24,559  633  36,144  3,403  1,598  86,868  1,442  2,267   600  14,243  453,191

ระดับช้ัน
สังกัด

รวม
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ตารางท่ี 2.8  จำนวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                   จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

 
 
ตารางท่ี 2.9 จำนวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                  จำแนกตามวุฒิการศึกษา/สังกัด 

 
 
ตารางท่ี 2.10 สัดส่วนนักเรียนต่อครู ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม

1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   11,317   11,317
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน     5,676     5,676
3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย       769       769

4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ       800       800

5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       121    4,927     5,048
6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ       281  -  -       281
7 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ         49        75       124
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     1,249     1,249
9 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ       153       153
10 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม         58         58          8         66
11 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข      105       105
12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์       982       982

 20,655       858   5,115  26,570รวมท้ังส้ิน

ท่ี สังกัด
ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงอ่ืน

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ป.เอก          7       12       19    2    3    5       5       6    11  1,150  1,249  2,399    6    8  14  1,170  1,278    2,448

ป.โท     608  1,293  1,901    9    6  15    32    8    40    5    1       6  116    92  208     687     750  1,437  35  25  60  1,492  2,175    3,667

ป.ตรี  1,644  4,124  5,768  22  22  44  164  77  241  33  54    87  366  346  712     172     126     298    1    1  2,402  4,749    7,151

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี          1       29       30    2    2  17  43    60       20       72          92

รวมท้ังส้ิน  2,260  5,458  7,718   35   31    66  196  85  281  55  98  153  487  444  931  2,009  2,125  4,134  42  33  75  5,084  8,274  13,358

รวม
ระดับช้ัน

สังกัด
กก.อว.สพฐ. วธ. พศ. ตชด. สอศ.

จ านวนครู  (คน) จ านวนนักเรียน (คน) สัดส่วน

                      26,570                     453,191 1:21
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การจัดการศึกษานอกระบบ 

ตารางท่ี 2.11 จำนวนสถานศึกษาและศูนย์การเรียน สังกัด สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2564  

 
 
ตารางท่ี 2.12 จำนวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน สังกัด สำนักงาน กศน. ภาคเรียนที่ 2/2564  
                  และภาคเรียนที่ 1/2564 จำแนกตามระดับชั้น 

 
 
ตารางท่ี 2.13 จำนวนครู สังกัดสำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามวุฒิการศึกษา/เพศ 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา/เพศ 
ป.เอก  
(คน) 

ป.โท  
(คน) 

ป.ตรี  
(คน) 

ต่ำกว่า ป.ตรี 
(คน) 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
ข้าราชการครู - - - 4 13 17 75 68 143 - - - 
ครู กศน.ตำบล - - - 1 8 9 60 136 196 - - - 
ครูอาสาสมัครฯ  
พ้ืนที่ปกติ 

- - - - - - 16 48 64 - - - 

ครูอาสาสมัครฯ  
พ้ืนที่สูง  
(ครู ศศช.) 

- - - 1 2 3 139 152 291 3 3 6 

ครู ศรช. - - - - - - 1 5 6 - - - 
ครู กพด. - - - - - - 23 8 31 - - - 
ครู ปวช. - - - - - - 1 2 3 - - - 
ครูสอนเด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - - - - 
ครูผู้สอนคนพิการ - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 6 23 29 315 419 734 3 3 6 
 

 

กศน.ต าบล ศรช. ศศช. รวม
(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)

25 204 7 252 485

ศูนย์การเรียน
สถานศึกษา 

(แห่ง)

ชาย หญิง
ผู้ไม่รู้หนังสือ             1,785              2,841               4,626
ประถมศึกษำ             1,986              1,867               3,853
ม.ต้น             3,805              2,495               6,300
ม.ปลำย             4,740              3,968               8,708

รวม           12,316            11,171            23,487

เพศ
ระดับช้ัน รวม
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ตารางท่ี 2.14 สัดส่วนนักศึกษาต่อครู สังกัด สำนักงาน กศน. ภาคเรียนที่ 2/2562  
                  และภาคเรียนที่ 1/2563 

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

นักศึกษา 
สัดส่วน จำนวนครู (คน) จำนวน

นักศึกษา  
สัดส่วน 

ครู ครูประจำ
กลุ่ม 

รวม ครู ครูประจำ
กลุ่ม 

รวม 

727 107 834 19,783 23:1 703 99 829 19,277 23:1 
 
ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา 

ข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
ตารางท่ี 2.15 ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ 

 
 
ตารางท่ี 2.16 ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภทและสังกัด 

 

กศ.พิเศษ สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6 สพม.ชม

1 ทำงกำรมองเห็น 67           6          4          14        4          8          3          11        117       

2 ทำงกำรได้ยิน 207         2          4          16        7          4          5          3          248       

3 ทำงสติปัญญำ 449         102       180       267       53        25        85        54        1,215    

4 ทำงร่ำงกำยและสุขภำพ 234         11        16        28        15        11        7          25        347       

5 ทำงกำรเรียนรู้ 131         1,175    1,715    1,607    1,027    457       452       385       6,949    

6 ทำงกำรพูดและภำษำ 3             3          3          25        4          1          4          5          48         

7 ทำงพฤติกรรมและอำรมณ์ 86           29        84        27        42        9          48        7          332       

8 ออทิสติก 203         86        25        27        48        6          6          14        415       

9 พิกำรซ้ ำซ้อน 511         14        13        13        23        10        9          5          598       

1,891      1,428   2,044   2,024   1,223   531      619      509      10,269  

หน่วยงาน/สังกัด
ล าดับ ประเภทความพิการ รวมท้ังหมด

รวม

สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6 สพม.ชม

1 เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน 0 0 0 0 0 0 0 0

2 เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0

3 เด็กถูกทอดท้ิง 3 7 5 0 5 2 5 27

4 เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน 0 0 0 0 1 0 3 4

5 เด็กเร่ร่อน 0 0 3 0 0 0 1 4

6 ผลกระทบจำกเอดส์ 0 0 1 0 1 0 3 5

7 ชนกลุ่มน้อย 7 44 114 49 7 14 57 292

8 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 0 0 0 0 0 0 1 1

9 เด็กยำกจน 8,620 19,899 35,409 10,598 11,172 10,589 15,320 111,607

10 เด็กท่ีมีปัญหำเก่ียวกับยำเสพติด 0 0 0 0 1 0 0 1

11 อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ก ำพร้ำ 17 7 39 1 11 5 100 180

13 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1 0 7 0 1 0 37 46

14 มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 2 74 147 17 68 86 76 470

8,650 20,031 35,725 10,665 11,267 10,696 15,603 112,637

ล าดับ ประเภทความด้อยโอกาส รวมท้ังหมด

นักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด

หน่วยงาน/สังกัด
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ตารางท่ี 2.17 จำนวนนักเรยีนติด G จำแนกชายหญิงและสังกัด 

 
 
ตารางท่ี 2.18 จำนวนนักเรยีนออกกลางคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                  จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคันและสังกัด  

 
 
ตารางท่ี 2.19 จำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563  
     จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

 

สังกัด ชาย หญิง รวมท้ังหมด

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 805                     718                     1,523                  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1,116                   932                     2,048                  

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3,104                   2,893                   5,997                  

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 954                     801                     1,755                  

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 34                       37                       71                      

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 342                     284                     626                     

สพม.เชียงใหม่ 238                     356                     594                     

รวมท้ังหมด 6,593                 6,021                  12,614               

สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6 สพม.ชม
1 มีปัญหำในกำรปรับตัว 0 0 6 0 0 0 0 6
2 สมรส 0 0 10 0 0 0 0 10
3 ต้องคดี/ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0 0 1 0 0 0 0 1
5 หำเล้ียงครอบครัว 0 0 1 0 0 0 0 1
6 อพยพตำมผู้ปกครอง 1 1 36 1 0 0 0 39
7 ฐำนะยำกจน 0 0 0 0 0 0 0 0
8 มีปัญหำครอบครัว 1 0 13 1 0 0 0 15

2 1 67 2 0 0 0 72รวมนักเรียนออกกลางคัน

สาเหตุการออกกลางคันล าดับ รวมท้ังหมด
หน่วยงาน/สังกัด

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม
2563 49 23 72
2562 21 26 17 64
2561 285 86 32 403
2560 117 73 28 218

ปีการศึกษา
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน (คน)
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ตารางท่ี 2.20 จำนวนนักศกึษาที่ลาออกกลางคันจากการศึกษาในระบบ และเข้ารับการศึกษา  
                  ในสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
ตารางที่ 2.21 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน    
                   กศน. ปีการศึกษา 2564 แยกตามกลุ่มอายุ 

การเข้ารับการศึกษา
ตามกลุ่มอายุ 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) 

จำนวนประชากร 
(คน) 

ร้อยละ 

อายุ 18 – 59 ป ี 12,937 996,509 1.30 
  

ตารางท่ี 2.22 เงินงบประมาณได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา สังกัด กศน.  
                   ประจำปีงบประมาณ 2563 

ระดับ ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 รวมปีงบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ จำนวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ จำนวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

ก่อน
ประถมศึกษา 

- - - - - - 

ประถมศึกษา 5,218,860 17.54 5,314,370 17.91 10,533,230 17.73 
ม.ต้น 10,439,002 35.08 10,263,290 34.60 20,702,292 34.84 
ม.ปลาย 14,097,224 47.38 14,085,760 47.49 28,182,984 47.43 

รวม 29,755,086 100 29,663,420 100 59,418,506 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม
2562 22 284 203 509
2561 40 336 218 594
2560 13 330 203 546

ปีการศึกษา
จ านวนนักศึกษาออกกลางคันท่ีรับเข้าศึกษา (คน)
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ด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
ตารางท่ี 2.23 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
                     ปีการศึกษา 2563 

 
 
ตารางท่ี 2.24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                     ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ำสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ

ระดับประเทศ 495,206 29.99 495,250 44.54 495,217 43.55 495,223 38.78
ระดับกระทรวง ศธ. 441,247 30.16 0.17 441,288 44.60 0.06 441,257 43.67 0.12 441,260 38.89 0.11
ระดับภำคเหนือ 40,500 31.29 1.3 40,498 45.85 1.31 40,498 45.60 2.05 40,498 40.07 1.29
ระดับ ศธภ.15 21,268 30.53 0.54 21,267 45.31 0.77 21,268 45.00 1.45 21,267 39.47 0.69
ระดับจังหวัด 12,398 30.77 0.78 12,397 45.58 1.04 12,397 46.55 3.00 12,396 39.92 1.14
สังกัด สพฐ. 7,412 28.61 -1.38 7,411 43.46 -1.08 7,411 38.61 -4.94 7,410 37.73 -1.05
สังกัด สพป. 7,412 28.61 -1.38 7,411 43.46 -1.08 7,411 38.61 -4.94 7,410 37.73 -1.05
สังกัด สช. 3,835 36.21 6.22 3,835 51.05 6.51 3,835 64.35 20.80 3,835 45.12 6.34
สังกัด สศศ. 138 21.59 -8.4 138 33.99 -10.55 138 28.21 -15.34 138 30.86 -7.92
สังกัด อปท. 845 27.96 -2.03 845 44.28 -0.26 845 42.04 -1.51 845 38.63 -0.15
สังกัด ตชด. 168 23.42 -6.57 168 30.25 -14.29 168 28.10 -15.45 168 31.68 -7.10

ผลสอบ ONET ป.6
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ผู้เข้ำสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ

ระดับประเทศ 357,425 25.46 357,051 54.29 352,119 34.38 352,867 29.89

ระดับกระทรวง ศธ. 319,517 25.9 0.44 319,132 54.81 0.52 314,548 34.85 0.47 315,263 30.14 0.25

ระดับภำคเหนือ 36,586 26.99 1.53 36,568 56.55 2.26 36,384 35.75 1.37 36,425 31 1.11

ระดับ ศธภ.15 20,116 26.2 0.74 20,124 55.72 1.43 20,034 35.37 0.99 20,055 30.64 0.75

ระดับจังหวัด 11,253 27.1 1.64 11,253 56.63 2.34 11,224 36.97 2.59 11,233 31.22 1.33

ระดับสังกัด สพฐ. 7,136 25.2 -0.26 7,134 55.47 1.18 7,120 33.74 -0.64 7,127 30.16 0.27

ระดับสังกัด สพม. 4,212 27.59 2.13 4,209 58.08 3.79 4,196 36.86 2.48 4,204 31.27 1.38

ระดับสังกัด สพป. 2,924 21.76 -3.70 2,925 51.72 -2.57 2,924 29.28 -5.10 2,923 28.55 -1.34

ระดับสังกัด สช. 2,651 32.7 7.24 2,652 61.66 7.37 2,640 46.58 12.20 2,641 34.4 4.51

ระดับสังกัด สกอ. 255 53 27.54 256 73.69 19.40 256 65.13 30.75 256 43.44 13.55

ระดับสังกัด สศศ. 318 19.42 -6.04 318 49.14 -5.15 318 27.48 -6.90 318 27.07 -2.82

ระดับสังกัด อปท. 489 22.35 -3.11 489 53.39 -0.90 486 31.6 -2.78 487 29.07 -0.82

ระดับสังกัดสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 39 19.69 -5.77 39 51.7 -2.59 39 33.01 -1.37 39 29.86 -0.03

ระดับสังกัดส ำนักงำนพระพุทธฯ 365 19.22 -6.24 365 42.27 -12.02 365 26.38 -8.00 365 27.15 -2.74

ผลสอบ ONET ม.3
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์



18 

ตารางท่ี 2.25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
                     ปีการศึกษา 2563 

 
 
ตารางท่ี 2.26 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2563 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้น ป.6/ม.3/ม.6 

 
 
ตารางท่ี 2.27  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2563 
                  จำแนกตามสังกัด  
                
                  ด้าน 

 
ประเทศ 

 
ภาค 

 
จังหวัด 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละจำแนกตามสงักัด 
สพฐ. สช. อปท. อว. ตชด. โฮมส

คูล 
 
คณิตศาสตร ์

คะแนน
เฉลี่ย 

40.47 41.07 40.52 40.09 44.13 32.41 34.50 31.62 39.83 

S.D. 19.13 19.10 18.99 18.58 20.32 14.92 16.71 13.21 13.58 
 
ภาษาไทย 

คะแนน
เฉลี่ย 

47.46 46.82 46.21 46.06 48.12 41.14 47.18 37.50 46.08 

S.D. 17.58 17.15 17.28 17.33 17.07 16.55 17.07 14.45 15.75 
 
รวม 2 ด้าน 

คะแนน
เฉลี่ย 

43.97 43.95 43.36 43.08 46.13 36.78 40.84 34.56 42.95 

S.D. 33.23 32.69 32.77 32.38 33.93 27.82 30.64 25.21 28.76 
     

 

 

ผู้เข้ำสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ

ระดับประเทศ 365,770 26.04 363,113 44.36 365,170 29.94 362,284 32.68 366,117 35.93
ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร 333,049 26.16 0.12 330,596 44.65 0.29 332,489 30.03 0.09 329,824 32.8 0.12 333,369 36.04 0.11
ระดับภำคเหนือ 33,590 27.44 1.40 33,505 46.19 1.83 33,575 30.45 0.51 33,486 34.37 1.69 33,584 36.88 0.95
ระดับ ศธภ.15 17,354 27.65 1.61 17,301 46.15 1.79 17,340 31.18 1.24 17,281 34.51 1.83 17,353 36.91 0.98
ระดับจังหวัด 10,156 28.78 2.74 10,138 47.12 2.76 10,154 33.16 3.22 10,128 35.33 2.65 10,154 37.44 1.51
ระดับสังกัด สพฐ. 5,811 25.47 -0.57 5,802 44.98 0.62 5,813 28.97 -0.97 5,797 33 0.32 5,811 36.39 0.46
ระดับสังกัด สพม. 5,628 25.72 -0.32 5,619 45.37 1.01 5,630 29.19 -0.75 5,614 33.23 0.55 5,628 36.57 0.64
ระดับสังกัด สพป. 183 17.84 -8.20 183 32.99 -11.37 183 22.02 -7.92 183 25.77 -6.91 183 30.93 -5.00
ระดับสังกัด สช. 3,260 35.01 8.97 3,254 52.5 8.14 3,258 41.27 11.33 3,249 40.04 7.36 3,258 39.88 3.95
ระดับสังกัด สกอ. 221 63.18 37.14 220 69.13 24.77 220 64.21 34.27 220 59.25 26.57 221 50.1 14.17
ระดับสังกัด สศศ. 249 19.11 -6.93 249 37.27 -7.09 249 22.11 -7.83 249 28.12 -4.56 249 33.11 -2.82
ระดับสังกัด อปท. 193 21.16 -4.88 192 38.84 -5.52 193 23.85 -6.09 192 28.73 -3.95 193 33.1 -2.83
ระดับสังกัดสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 62 19.35 -6.69 61 37.08 -7.28 61 24.67 -5.27 61 27.09 -5.59 62 32.6 -3.33
ระดับสังกัดส ำนักพุทธฯ 360 17.1 -8.94 360 32.6 -11.76 360 22.7 -7.24 360 25.78 -6.90 360 30.65 -5.28

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลสอบ ONET ม.6

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ
จ ำนวน นร.ท่ีได้

คะแนน 50% ข้ึน
ไป

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนผู้เข้ำสอบ
จ ำนวน นร.ท่ีได้
คะแนน 50% 

ข้ึนไป

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนผู้เข้ำสอบ
จ ำนวน นร.ท่ีได้
คะแนน 50% 

ข้ึนไป

คิดเป็นร้อยละ

ภำษำไทย 12,397 8,337 67.25 11,253 7,548 67.08 10,138 4,622 45.59
ภำษำอังกฤษ 12,397 4,470 36.06 11,224 2,199 19.59 10,154 1,614 15.90
คณิตศำสตร์ 12,398 1,451 11.70 11,253 1,000 8.89 10,156 1,441 14.19
วิทยำศำสตร์ 12,396 2,773 22.37 11,233 600 5.34 10,128 1,551 15.31
สังคมศำสตร์  -  -  -  -  -  - 10,154 1,024 10.08

วิชา
ป.6 ม.3 ม.6
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ผังโครงสร้างกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

-งานตรวจสอบด้าน 
การบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของ
ส่วนราชการ 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกจิการนักเรียนเอกชน 

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

กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 

กศจ. 

อกศจ. อ.ยุทธฯ อ.พัฒนาฯ
ฯ 
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จำนวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
กลุ่ม/ตำแหน่ง กรอบอัตรา อัตราที่มีอยู่ปัจจุบัน 

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

รวม 81 67 
 
 



ส่วนที่ 2  
กรอบแนวคิด ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อรัฐสภา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์ 
SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580     
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) 
 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 10. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 12. พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 14. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 15. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 16. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565  
 17. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 18. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 19. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 20. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าท ี ่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลม ีหน ้าท ี ่ เข ้าร ับการศ ึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้
จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้  
ตามที ่กฎหมายบ ัญญัต ิซ ึ ่ งกฎหมายดังกล ่าวอย ่างน ้อยต ้องกำหนดให ้การบร ิหารจ ัดการกองทุน  
เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา  
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกบัวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  2) ดำเน ินการตรากฎหมายเพ ื ่อจ ัดต ั ้ งกองท ุนเพ ื ่อใช ้ ในการช ่วยเหล ือผ ู ้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำในการศึกษาและเพื ่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์   
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู    
    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที ่ 
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  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ ข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
 ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัต ิให ้ร ัฐพึงจ ัดให ้ม ีย ุทธศาสตร์ชาติ   
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

3. แผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาติ  แผนแม่บทเฉพาะก ิจภายใต ้ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ชาติ   
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 21 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 3.2 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
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 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 
3.2 การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  3.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน   
 10) ประ เด ็ นการปร ับ เปล ี ่ ยนค ่ าน ิ ยมและว ัฒนธรรม  ใน  1  แผนย ่ อย  ค ื อ   
3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด ็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงช ีว ิต ใน 4 แผนย่อย ได ้แก่ 3.2  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1  
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1  
การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1  
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รวม 2 เรื่อง 
    1) การแก้ไขเพิ ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี ่ยนแปลงหรือความจำเป็น  
ของประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยมอบให้สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2564-
2565 คือ ใช้ ร่าง แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เบื้องต้น ไปรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ ร่าง แผนแม่บทเฉพาะกจิฯ 
ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  
 2) โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ โดยมอบให้ สศช. สำนักงบประมาณและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ดังนี้ 
     2.1) สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินการโครงการ
สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรืองบประมาณแบบ
บูรณาการ และให้ใช้ ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด
19 พ.ศ. 2564-2565” และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ (Final Value Chain Thailand) เพ่ือประกอบการ
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พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2.2) สศช.ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการสำคัญ จัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญฯ  
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และ สศช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
   แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 
305 ง. ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว 
ลุกไว” (Resilience) ภายใต้แนวคิด Resilience ใน 3 มิติสำคัญ คือ การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว 
(Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform)  
    เป้าหมายสำคัญและตัวชี้วัดของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 1. คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มี 5 ตัวชี้วัด 
 2. สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มี 2 ตัวชี้วัด 
 3. เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ มี 3 ตัวชี้วัด 
 4. มีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่มี 5 ตัวชี้วัด 
    แนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564  
-2565) 4 แนวทางหลัก 16 แนวทางย่อย และความสอดคล้องสู่“เป้าหมาย” ยุทธศาสตร์ชาติฯ 6 ด้าน 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางหลักที่ 1, 3 และ 4 ดังนี้ 
 แนวทางหลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใน ประเทศ 
(Local Economy) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางส ังคม เพื ่อลดความเส ี ่ยงในการพึ ่ งพาต่างประเทศ โดยกระจายความเจริญ 
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื ้นที่ ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น  
และผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของ
ท้องถิ่นให้พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนา และการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เพื่อให้
เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค 
ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
   1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน  
 1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก ในภูมิภาคและเมืองรอง  
    ภารก ิจสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องก ับแนวทางย ่อย 
ที่ 1.3) ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 3) ยกระดับสถาบัน การศึกษาใน
พื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่นั้น ๆ  
 แนวทางหลักท ี ่  3 การพัฒนาศ ักยภาพและค ุณภาพชีว ิตของคนให้เป ็นกำล ังหลัก  
ในการข ับเคล ื ่อนการพ ัฒนาประเทศ (Human Capital) สอดคล ้องย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ด ้านการพ ัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการ
ของนายจ้าง ร่วมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามที่ได้ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาข้อ 2) Future Growth 
ตลอดจนให้มีความสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อม



26 
 

 

ทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นใน
การดำรงชีวิต ทั้งความม่ันคงทางรายได้และสุขภาพ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
 3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 3.2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม  
 3.3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ  
  ภารก ิจสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องก ับแนวทางย ่อย  
ที่ 3.1) ใน 3 มิต ิ
    มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 3) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น 
พร้อมปรับตัวสู่วิธีการทำงานหรืออาชีพใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของแรงงาน 2) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะวิกฤตมากขึ้น อาทิ
การเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรระยะสั้นและการผสมผสานการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ 3) ส่งเสริม
ทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะภาษา ต่างประเทศ และทักษะดิจิทัล รวมถึงทักษะที่สำคัญอ่ืน ๆ เช่น ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ ์ทักษะทางการเงิน และทักษะทางอารมณ ์เป็นต้น  
         มิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 2) สร้างสภาพแวดล้อม
และพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส ในการยกระดับและ
ปรับทักษะความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง  
 แนวทางหลักท ี ่  4 การปร ับปร ุงและพัฒนาปัจจ ัยพ ื ้นฐานเพื ่อส ่งเสร ิมการฟ ื ้นฟู  
และพัฒนาประเทศ  (Enabling Factors) สอดคล้องย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ด ้ านย ุทธศาสตร ์ชาติ 
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยเร่งรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
การดำเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม  เสริมสร้างความ
มั่นคงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่าย ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจำกัด และ
ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ข้อข้างต้น ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
   4.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

 4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล  
 4.3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
 4.4) การเสริมสร้างความมั่นคงและบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4.5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  

    ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 แนวทางย่อย ใน 3 มิต ิ
     แนวทางย่อยที่ 4.1 ในมิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชิงระบบ 
เช่น ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การผลิต เชิงพาณิชย์ และระบบ
การแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ  
   แนวทางย่อยที่ 4.2 ใน 3 มิต ิ
     มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการโดยการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์



27 
 

 

ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ อาทิ ฐานข้อมูลประชาชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพ้ืนที่และฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาการผลิต  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน อาทิ 
กลไกเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและระบบเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยเพ่ือบริการที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
        มิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 4) ปรับโครงสร้าง
และวิธีปฏิบัติราชการ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานที่ยึดภารกิจหรือพ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเท่าทัน  
  แนวทางย่อยที่ 4.4 ในมิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) พัฒนาระบบการเตรียม ความพร้อม
ด้านการจัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ  โดยการบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มี
เอกภาพ สามารถรองรับเหตุการณ์ความขัดแย้งและสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ อาทิ ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
         แนวทางย่อยที่ 4.5 ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) 
ที่ 1) เพิ่มบทบาทและศักยภาพของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในการบริหารราชการ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
    3.3 โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ  2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  1) สศช. และทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1.1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสมัพันธ์และช่องว่าง การ
พัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz) 
  1.3) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ 
  1.4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 2) สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 
ระดับ และสำนักงบประมาณ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามแนวทางการดำเนินการ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563 จำแนกเป็น 
 1) โครงการสำค ัญประจำป ีงบประมาณ 2565 ตามแผนแม ่บทเฉพาะก ิจฯ  
ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ (Top Priorities) รวม 250 โครงการ  
 2) โครงการสำค ัญรองร ับการพ ัฒนาประเทศ ท ี ่ สอดคล ้องก ับการดำเน ินการ 
เพื ่อบรรลุเป้าหมายย่อยที ่เก ี ่ยวข้องจากทั ้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ   
รวม 321 โครงการ 
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 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการ
โครงการสำคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand) 6 โครงการสำคัญ 3 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย ใน 571 โครงการสำคัญ 140 เป้าหมาย แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ (29 กันยายน 2563) ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดย
แนวทางสันติวิธี 
      2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
 2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื ่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียบนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 
 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 8 ธนัวาคม 2563 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน พร้อมกับ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ ร่าง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน ตามที่คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์
ชาต ิพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบแล ้ว เม ื ่ อว ันท ี ่  9 พฤศจ ิกายน 2563 ได ้แก ่  1) ด ้านการเม ื อง  
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านส ังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติ  ม ิชอบ  
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. เห็นชอบแนวทางการขับคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)สาระสำคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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  2.1 การดำเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ดำเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม 
Big Rock โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักรับไปดำเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน 
     2.2 สำนักงบประมาณให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
 2.3 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 2 คณะ และหน่วยงานหลัก 36 แห่ง รับผิดชอบ 62 
กิจกรรม Big Rock ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยมี
กฎหมายที่ต้องจัดทำหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 10 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(3) ด้านกฎหมาย (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(12) ด้านการศึกษา (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา มุ่ง
ความเป ็นเล ิศและสร ้ างข ีดความสามารถในการแข ่ งข ันของประเทศ ปร ับปร ุ งระบบการศ ึ กษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการพ ัฒนาและเส ร ิมสร ้างศ ักยภาพทร ัพยากรมน ุษย์   
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหล ื ่ อ มล ้ ำ  ส ร ้ า ง ค ว าม เป ็ น ธ ร รม ในท ุ กม ิ ติ  ข ้ อ  4 . 2  ก า รก ร ะจ ายศ ู น ย ์ ก ล า งคว าม เ จ ริ ญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  1.1 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามา
ทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
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   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ประเด ็นพล ังทางส ังคม  3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวง ศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน   อุดมศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการมีส ่วนเก ี ่ยวข ้องและสนับสนุน  
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปที ่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู ้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการ 
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   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พ ัฒนาอย ่ างต ่อ เน ื ่ อง  โดยเฉพาะการต ิดตามช ่วยเหล ือคร ู ใหม ่  คร ูท ี ่ ไม ่ ม ี ว ุฒ ิทางการศ ึ กษา  
ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น
ยากจน ห ่างไกลและทุรก ันดาร อาท ิ การร ่วมม ือก ับช ุมชน ( PLC&CPD:  (Professional Learning 
Community & Continuous Professional Development )  ก า ร ศ ึ ก ษ า อบ ร ม  และแพลตฟอร์ม
กระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และ
การคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564)  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อเตรียมความพร้อมแล ะ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561-2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็น แผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่ง
ความมั ่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ ่ง ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) 
แผนการเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน
พ ื ้นท ี ่จ ั งหว ัดชายแดนภาคใต ้  นโยบายท ี ่  5) สร ้างเสร ิมศ ักยภาพการป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหา  
ภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที ่  8) เสร ิมสร้างความเข ้มแข็งและภูมิค ุ ้มก ันความมั ่นคงภายใน  
สอดรับด้วยแผนที ่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที ่ 9) เสริมสร้างความมั ่นคง  
ของชาต ิจากภ ัยการท ุจริ ต  สอดร ับด ้วยแผนท ี ่  11) แผนการเสร ิมสร ้ างความม ั ่นคงของชาติ  
จากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความม ั ่ นคงและความปลอดภ ั ยของประ เทศ และความสงบส ุ ขของประ เทศ น โยบายหลั ก  
ที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้
ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็น
ปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 
พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริม
และเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 
ว ิจ ัยและพัฒนานวัตกรรมที ่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส ่งเสริมการเร ียนรู ้และพัฒนาทักษะ 
ทุกช่วงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที ่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม  
 



33 
 

 

 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งดว่นที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 
10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลง
นามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.
2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ 
(Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 
ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่ง
จะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศ
ไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับ
ที่ 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง  ๆ: กรรมการ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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 4. การจดัทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที ่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที ่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ ่มจำนวนเยาวชนและผู ้ใหญ่ที ่มีทักษะที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ท่ี 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้
พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C  เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐ
กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 
และเท ่าเท ียม และสน ับสน ุนโอกาสในการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิตและทุกรายเป ้าหมายย ่อย ( Target)  
ที่กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
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9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 เป็นแผนที ่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะ  
ในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education)  
อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
สำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได ้ปานกลางและความเหลื ่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร ์แผนการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ย ุทธศาสตร์  
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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 ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การผล ิตและพ ัฒนากำล ังคน การว ิจ ัย และนว ัตกรรมเพ ื ่อสร ้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที ่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ  
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
ที ่จ ัดการศ ึกษาผล ิตบ ัณฑิตท ี ่ม ีความเช ี ่ยวชาญและเป ็นเล ิศเฉพาะด ้าน 3) การว ิจ ัยและพัฒนา  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศกัยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป ้าหมาย 1) ผ ู ้ เร ียนม ีท ักษะและค ุณล ักษณะพื ้นฐานของพลเม ืองไทยและท ักษะ 
และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบ
การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ ความสามารถ  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ  
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู ้เร ียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป ้าหมาย 1) ผ ู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับโอกาสและความเสมอภาคในการเข ้าถ ึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบ
ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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สู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริม  
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเส ริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
ระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

10. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งมั่นดำเนินการ
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการบังเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 
 2. ปลดล ็อก ปร ับเปล ี ่ยน และเป ิดกว ้าง ระบบการจ ัดการศ ึกษาและการเร ี ยนรู้   
โดยมุ ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื ่อคุณวุฒิ และการเรียนรู ้ตลอดชีวิตที ่สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที ่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
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 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
    1. ICT (Information and Communication Technologies) เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื ่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (คล ังข ้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching 
Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเร ียน 
School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
     2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการ ศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 
     3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์ อาชีพ การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้
อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน  (4) 
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่
เกิดขึ ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที ่ต ้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของกระทรวงศึกษาธ ิการ เพื ่อจ ัดการศึกษา  
ในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาตา่งประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
    5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื ่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย เรื ่องที ่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – การมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – 
การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา – การขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุง แผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 
ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6. ระบบบร ิหารจ ัดการและการพัฒนาบ ุคลากร โดยรวบรวมหล ักส ูตรว ิชาการของ 
แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละ
กลุ ่มเป ้าหมาย และใช ้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที ่ม ีอย ู ่แล ้ว เช ่น สถาบันพัฒนาคร ู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากร
ของกระทรว งศ ึ กษาธ ิ ก า ร  ( ผ ู ้ บ ริ ห ารหน ่ วยง านท ุ ก ระด ั บ  ผ ู ้ บ ร ิ ห ารสถานศ ึ กษาท ุ ก ระดับ  
ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
    7. การประชาส ัมพ ันธ ์  โดยจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์ประชาส ัมพ ันธ ์ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  
เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือ
เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
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     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการ ศึกษาและ
การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
    9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
    10. การรับเร ื ่องราวร้องทุกข์ท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยี  
มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) 
การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการการรับเร ื ่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
    12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
    13. การศึกษายกกำลังสอง โดย - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อทำหน้าที่
วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เ ล ิ ศ  (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จ ั ดการ เ ร ี ยนร ู ้ ต ลอดช ี ว ิ ต ผ ่ าน เ ว ็ บ ไ ซต์  
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู
และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรยีนรู้ที่หลากหลายและตลอดเวลา ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามี
แผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) – จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนด ให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคีสู ่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
    - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 
   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
    - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู ้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้ง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
    - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา อาชีวศึกษา
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 
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    - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้
   การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
    - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปน็เอกภาพของหน่วยงาน 
    - ปร ับปร ุงกฎหมาย ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ ประกาศต ่าง ๆ ท ี ่ เป ็นอ ุปสรรคและข ้อจำกัด  
ในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
    - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธ ิการ และคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อ ง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการตามลำดับ 
 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565  
 ภาคเหนือ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม  
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   2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
 3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
 5. อนุร ักษ ์และฟื ้นฟ ูป ่าต ้นน ้ำให ้คงความสมบูรณ์  จ ัดระบบบร ิหารจ ัดการน้ำ 
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  
 
12. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
   พื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา คือ พื ้นที ่การศึกษาที ่ได้รับการประกาศให้เป็นพื ้นที ่สำหรับ 
การทดลองนวัตกรรมการศึกษา โดยให้อำนาจแก่สถานศึกษาในการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดไว้  โดยมีหน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร
และกลไกการหนุนเสริมแก่โรงเรียนในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของพ้ืนที่  โดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 
   1. กระจายอำนาจให้โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ มีอิสระในการบริหารจัดการ
หลักสูตร บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนได้เอง  ให้โรงเรียนและพื้นที่สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นได้โดยยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่สำคัญ 
   2. เป็นพื ้นที ่สำหรับทดลองนวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่ตามแนวทางการจัดทำพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาดังนี ้
     1) ใช้หลักสูตรสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทพื้นที่ 
     2) จัดหาสื่อการสอนรูปแบบใหม่ 
     3) สร้างภาคีร่วมพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ 
     4) การสอบและการประเมินผลต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนา 
     5) การบริหารจัดการช่วยลดภาระโรงเรียน 
   เป้าหมายของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีดังนี้ 

  1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
เจตคติ ทักษะสำคัญ และความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มผล
การเรียนอ่อนและยากจน 
     3. พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด  ขยายผลนวัตกรรมการศึกษา  
ทั ้งเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู ้  และการบริหารในสถานศึกษาไปสู ่นโยบายการศึกษาในระดับชาติ  
และพื้นที่อื่น อาทิ ด้านหลักสูตร ตำรา สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน 
รวมทั้งความสอดคล้องของการบริหารงานด้านต่างๆ 
   4 ร่วมมือกับภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เอกชน  และประชาสังคมในการ  
จัดการศึกษาการพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา 
   พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง 
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   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั ้งพื ้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง จำนวน 6 พื้นที่  
ใน 6 ภูมิภาค ดังนี้ 
   1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   2. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง (ภาคตะวันออก) 
   3. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (ภาคใต้) 
   4. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) 
   5. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภาคกลาง) 
   6. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 
 
13. ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการ
จัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (5 ประเด็น 35 แผนงาน) 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 แผนงานที่ 1 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองด ี
 แผนงานที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสร้างทักษะภาษา ทักษะดิจิทัล ทักษะอาชีพ และพหุปัญญา 
 แผนงานที่ 3 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับ 
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง (Active learning) 
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 แผนงานที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 แผนงานที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 แผนงานที่ 7 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล การประเมินผลผู้เรียนและสถานศึกษาให้ 
                                      มีความเหมาะสม 
  2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศกึษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน) 
 แผนงานที่ 8 ปรับบทบาทและเพ่ิมสมรรถนะครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
 แผนงานที่ 9 จัดหาครูต่างประเทศที่มีความสามารถสงูให้แก่สถานศึกษา 
 แผนงานที่ 10 พัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทุกสายงาน 
 แผนงานที่ 11 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้เหมาะสม 
   แผนงานที่ 12 จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังครู และส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
                                        ในสถานศกึษา  
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)  
   แผนงานที่ 13 ส่งเสริมการสร้างทักษะวิชาชีพ และการดำรงชีวิต 
 แผนงานที่ 14 พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยและเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม แผนงานที่ 15  
                                            สนับสนุนและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้เรียน 
  แผนงานที่ 16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้เรียน 
                                        ที่ด้อยโอกาส 
    แผนงานที่ 17 พัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสม 
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)  
   แผนงานที่ 18 จัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ทุกสถานศึกษา 
 แผนงานที่ 19 ส่งเสริมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ 
 แผนงานที่ 20 จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล  
 แผนงานที่ 21 จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาในระดับประเทศ   
 แผนงานที่ 22 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   แผนงานที่ 23 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด 
 แผนงานที่ 24 ผลิตบุคลากรที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ตอบสนอง เขตเศรษฐกิจพิเศษ     
 แผนงานที่ 25 ผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองการส่งเสริมผลิตภาพภาคการเกษตร 
 แผนงานที่ 26 ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
 แผนงานที่ 27 สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา 

 แผนงานที่ 28 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 
 แผนงานที่ 29 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน 
 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา (6 แผนงาน) 
   แผนงานที่ 30 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 แผนงานที่ 31 นำการศึกษามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานที่ 32 ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 แผนงานที่ 33 ขยายผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดในรูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 แผนงานที่ 34 ปรับปรุงโครงสร้างให้มีเอกภาพและออกแบบระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
   แผนงานที่ 35 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเหมาะสม 
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14. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

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

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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15. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 

 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 
 วิิสัยทัศน์ 
  บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 
  1. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา4. สร้างโอกาส
ทางการศึกษาหลากหลาย แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และท่ัวถึง 
  5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนในการ
แข่งขันระดับประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา 
 
16. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
“นครแห่งชีวิต และความม่ังคั่ง” 
(City of Life and Prosprity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่ 
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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 ตำแหน่งการพัฒนา 
  1. เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่วและบริการสากล : MICE CITY , Wellness City , Smart City 
  2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport 
  3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley 
  4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub 
  5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub 
  6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 
 ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที ่ 1 การส่งเสริมการท่องเที ่ยวเพิ ่มมูลค่าเชื ่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์  
เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SME & Medicopolis : Smart City , 
MICE City , Startup City , Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  
ของภาคเหนือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ล้านนา  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสนร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
17. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  วิสัยทัศน์ 

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

 นิยามศัพท์ 
  “นครแห่งการเรียนรู้” หมายถึง  เมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  “คุณภาพชีวิต” หมายถึง  ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีสัมมาชีพ มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 
มีความสุข 

  “ประชาชนทุกช่วงวัย” หมายถึง ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตลอดช่วงชีวิต 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาชนทั่วไป 

  “เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)” หมายถึง เมืองที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดแนว
ทางการพัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกา ร
พัฒนาที่รองรับการเป็นอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) อัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart 
Living) อ ั จ ฉ ร ิ ย ะด ้ า นพล ั ง ง าน  ( Smart Energy) อ ั จ ฉ ร ิ ย ะด ้ า นก า ร เ ด ิ นท า ง  ( Smart Mobility)  
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อัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) อัจฉริยะด้านคน (Smart People) และอัจฉริยะด้านการ
บริหารงานภาครัฐ (Smart Government) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 พันธกิจ 
 (1) สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที ่มี

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 (2) จัดการเรียนรู้ทุกระดับโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและพระบรมรา

โชบายของรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (3) ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีเจตคติ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความ

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

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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18. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 
19/2559 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 11 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจ
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย  

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

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล       

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

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน

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

รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด  
  ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่  รับผิดชอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เฉพาะงานที่เกี ่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.       
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน  
  ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที ่ปฏิบัติงานในสำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด ดำรงตำแหน่งเทียบ
กับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็น
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่รอง
ศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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  หน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาจังหวัด 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 
12 มิถุนายน 2560 กำหนดหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
   (1) กลุ่มอำนวยการ 
   (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ให้แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) กลุ่มอำนวยการ 
   (1.1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (1.2) ปฏิบัต ิภารกิจเกี ่ยวกับราชการประจำทั ่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประสานงานต่างๆในระดับจังหวัด 
   (1.3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
   (1.4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   (1.5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
   (1.6) ดำเน ินงานเกี ่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ก ิจกรรมและผลงาน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (1.7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (1.8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (1.9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
   (1.10) ปฏิบัติภารกิจเกี ่ยวกับราชการประจำทั ่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประสานงานต่างๆในระบังจังหวัด 
   (1.11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (2.1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
   (2.2) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   (2.3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
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   (2.4) เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการ
ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบบรรจุแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
   (2.6) นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื ่อพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
   (2.7) เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.8) ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.9) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้างราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (2.10) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ 
   (2.11) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั ้นต่ำ และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2.12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงาน
บุคคลเสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ 
   (2.13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
   (2.14) ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
   (2.15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนา
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   (2.16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (3.1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ 
กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มบริหารการศึกษา 
   (3.2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3.3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
   (3.4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (3.5) วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
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   (3.6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน 
และรายงานผล 
   (3.7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   (3.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (4.1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ 
กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
   (4.2) ดำเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (4.3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
   (4.4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (4.5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
   (4.6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   (4.7) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและ
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
   (4.8) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี ่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
   (4.9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (4.10) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   (4.11) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
   (4.12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   (5.1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (5.2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (5.3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (5.4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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   (5.5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำ
แผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการ
ตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   (5.6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5.7) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   (5.8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   (5.9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (5.10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (6.1) กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
   (6.2) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน 
   (6.3) ดำเนินการเกี่ยวกับสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด 
   (6.4) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด 
   (6.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (7.1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี ่ยวกับกิจการลูกเสือ         
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (7.2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
   (7.3) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราช
ปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
   (7.4) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 
   (7.5) สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   (7.6) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
   (7.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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  (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (8.1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (8.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
19. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
      เชียงใหม่  SWOT Analysis 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

(1) เป ็นศ ูนย ์กลางการศ ึกษาของภาคเหน ือ มี
สถานศ ึกษาท ั ้ ง ระด ับการศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับ 
(2) มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวนมาก
สามารถรองรับผู้เรียนในจังหวัดและผู้เรียนจากนอก
จังหวัด 
(3) มีสถาบันการศึกษาที ่ม ีศ ักยภาพในการผลิต
แ ร ง ง า น ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภ า พ ด ้ า น ว ิ ช า ช ี พ แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศท้ังในและนอกระบบ 
(4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) ปีการศึกษา 2563 ชั ้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 
ทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ 
(5) ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีผลการทดสอบระดับชาติ 
ด้านความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
(V-NET) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 
2562 สูงกว่าระดับประเทศ 
(6) ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีผลการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสูงกว่า
ระดับประเทศ 
(7) มีสถานศึกษาสำหรับเด็กที ่ม ีความบกพร ่อง
ทางการได้ยิน ทางการมองเห็น และความบกพร่อง
ทางร่างกายและสุขภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กของกลุ่มดังกล่าวในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง 

(1) การวางเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาไม่เป็นเอกภาพ 
และไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ 
(2) การผลิตกำลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นที ่ ผู ้จบการศึกษายังขาด
ทักษะที่มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
(3) ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่
มุ่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ขาดแคลนแรงงาน
ระดับฝีมือ/กึ่งฝีมือ  
(4) อัตราการเรียนต่อผสายอาชีวศึกษามีน้อย โดยปี
การศึกษา 2563 มีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อ
ผู้เรียนสามัญศึกษา 1:5 
(5) ขาดแคลนครูผู้สอน อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม ่
(6) ขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับดูแล
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ   
(7) ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาระหว่างผู้เรียนใน
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตเมืองกับผู้เรียนในสถานศึกษา
ที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล  
(8) มีอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสูงสุดเมื่อ
เทียบกับจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 
(9) สถานศึกษาของรัฐมีอำนาจในการตัดสินใจและ
กำหนดนโยบายเพื่อบริหารจัดการศึกษาตามบริบท
น้อย 
(10) องค์ความรู้จากผลงานการวิจัยไม่ถูกนำไปใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง 
(11) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
ตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการศึกษายังไม่ครบถ้วน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

(8) สถานศึกษาศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ
พระราชดำริฯ หลากหลายโครงการ ทำให้ผู้เรียนใน
พ้ืนที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษามาก
ขึ้น 
(9) มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เอื ้อต่อการเรียนรู ้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
(10) เป็นจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม 
พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เป็นการนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลด
ความเหลื่อมล้ำ 
(11) มีระบบการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที ่มีความโปร่งใสโดย
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(12) ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทุกระดับมีภาวะ
ผู ้นำมีว ิส ัยทัศน์ พร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงตาม
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
(13) มีระบบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ 
ระบบ SMART OFFICE   
(14) ม ีคณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดและ
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยทรงคุณวุฒิ ผู ้มี
ความร ู ้ความเช ี ่ยวชาญ ในการส ่งเสร ิมการจัด
การศึกษาทุกประเภทและทุกระดับในจังหวัด 
(15) สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมีความพร้อมด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่และเทคโนโลยี เพ่ือวิจัยและ
การพัฒนา 
(16) มีปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านศิลปะ หัตถกรรม 
วัฒนธรรมในสถานศึกษา 
(17) มีเคร ือข ่ายความร ่วมมือด ้านการศึกษาที่
เข้มแข็งและให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัด 

สมบูรณ์ และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุก
ระดับในจังหวัด 
(12) การจัดการศึกษาในจังหวัดยังแยกส่วนขาด
ความเช ื ่อมโยงและขาดการบู รณาการการใช้
ทรัพยากรการจัดการศึกษาร่วมกัน 
(13) งบประมาณในการขับเคลื่อนการบูรณาการ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมีไม่เพียงพอ 
(14) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
(15) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีปริมาณงาน
ค่อนข้างมากเนื่องจากมีหน่วยจัดการศึกษาที่ต้อง
ประสานการดำเน ินงานร ่ วมก ันจำนวนมาก  
ซึ่งบุคลากรที่มีอยู่ตามกรอบอัตรากำลังไม่เพียงพอ
ต ่อการปฏ ิบ ัต ิ งานให ้ เก ิดประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 
(16) การย้ายข้าราชการครูที่เกิดขึ้นบ่อยทำให้การ
สอนเกิดความไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่
ในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งมักจะเป็นครูบรรจุใหม่ทำให้
ขาดประสบการณ์ในการสอน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้าน
การพ ัฒนาและ เสร ิ มสร ้ า งศ ั กยภาพคน ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(2) การบริหารจัดการภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น
โดยใช้กลไกประชารัฐ 
(3) นโยบายการข ับเคล ื ่อน 10 อ ุตสาหกรรม
เป้าหมาย และนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อย (SME) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการการเรียนการ
สอน การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทำให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์เพื ่อการประกอบ
อาชีพ 
(4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้
ผู ้เร ียนสามารถศึกษา เรียนรู ้ได้ด้วยตนเองอย่าง
หลากหลายกว้างขวางและทั่วถึง ตามความสนใจ 
(5) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั ้งแต ่ระด ับอนุบาลจนจบการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานเพื่อลดค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงและอัตรา
การเรียนต่อสูงขึ้น 
(6) นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและมุ่งเน้นการให้บริการ
แก่ประชาชนทั่วถึง  
(7) นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
ความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผล
ให้ภาคการศึกษาต่อเร่งผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการ
พัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
(8) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฯ ที่วางทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างชัดเจน เป็น
แนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาได้

(1) อัตราการเกิดของประชากรลดลงมีผลกระทบต่อ
จำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู ่ระบบการศึกษา ทำให้
สถานศึกษาบางแห่งมีนักเรียนลดลง เกิดสถานศึกษา
ขนาดเล็กจำนวนมาก 
(2) มีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้อัตราการออก
กลางคันของนักเรียน 
(3) การย้ายถิ่นของคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามา
ในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เกิดผลกระทบสังคมและ
วัฒนธรรม 
(4) การเป็นพื้นที่ในการลักลอบ สำเลียงยาเสพติด
จากประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(5) นโยบายด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเกิด
จากการเปลี ่ยนแปลงผู ้บริหารระดับสูงและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
(6) ปัญหาความยากจน และรายได้ต่ำของผู้ปกครอง
ส่งผลถึงความสามารถในการดูแลเอาใจใส ่และ
ส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
(7) กฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
ยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง 
(8) สถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช ื ้อไวรัส 
COVID-19 มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน 
(9) ปัญหาหมอกควันในพื ้นที ่ซ ึ ่งเกิดขึ ้นทุกปีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เรียน 
(10) สภาพทางภูมิศาสตร์ ร้อยละ 80 ของพื้นที่
จังหวัดเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและทุรกันดาร ทำให้เกิด
ความอยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษา 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

อย่างมีเป้าหมาย และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
(9) นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่
สามารถพัฒนาเป็น Education Hub 
(10) กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นโอกาสให้สถานศึกษาผลิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
(11) การขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง
คมนาคม การบริการด้านสุขภาพ เป็นโอกาสให้
สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับความ
ต้องการแรงงานในจังหวัด 
(12) รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สถานศึกษาต้องให้
ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
(13) นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร สีเขียว 
และศ ูนย ์บร ิการด ้ านส ุขภาพ เป ็นโอกาสให้
สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับความ
ต้องการแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
  



ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่

1. ค่านิยมองค์กร 

CHIANG MAI “NICE” TEAM 

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

 
2. วิสัยทัศน์ 

“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา  
มุ่งพัฒนาคนเชียงใหม่สู่โลกในศตวรรษที่ 21” 

 

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

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

6. กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                   และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการดำรงชีพ และธำรง 
                         รักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  กลยุทธ์ 
  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
                         ทุกระดับในภูมิภาค 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล 
  3. ส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  4. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
                        มีความรอบรู้และสามารถเป็นผู้นำทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการ   
                        จำเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  2. ขับเคลื ่อนการบร ิหารจ ัดการโรงเร ียนขนาดเล ็กให้ม ีค ุณภาพโดยการมีส ่วนร ่วม  
                         ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกของ กศจ.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตรมย์ของ พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  2. บูรณาการการศึกษาในจังหวัด ให้สามารถบริหารทุกด้านของการศึกษาอย่างมีประสิทธ ิภาพ  
                                  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้กลไก กศจ.และเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติตตามและประเมินผลการศึกษา 
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กรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน 
งบประมาณ   

(หน่วย : บาท) 
รวมงบประมาณ (ที่ได้รับแจ้งจัดสรรแล้ว) 2,744,918 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน  
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  
1. งบดำเนินงาน 2,487,318 

-      1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,095,318 
        - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการ   
          (เดือนละ 15,000 บาท *3 เดือน*3 คน) 

135,000 

        - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน  
          (เดือนละ 10,000 บาท *12 เดือน*3คน) 

360,000 

        - ค่าจ้างพนักงานขับรถ  
          (เดือนละ 10,000 บาท *12 เดือน*2คน) 

240,000 

-         - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 66,000 
-         - ค่าเช่ารถตู้ (12 เดือน) 243,318 
-         - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 46,000 
-         - ค่าเช่าสำนักงาน (12 เดือน) 600,000 
-         - งบกลาง 405,000 
-      1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 
- 2. งบรายจ่ายอ่ืน 257,600 

        - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300 
        - ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 40,000 
        - ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

60,000 

        - ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 

36,400 

        - ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

90,900 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ/งบประมาณ/ความสอดคล้อง/ผู้รับผดิชอบ 
โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
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สว่นที่ 4 โครงการ กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  
ในการดำรงชีพ และธำรง รักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

1. โครงการจัดทำแผนปฏิบตัิ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ี
ชายแดนระดับจังหวัด 

มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบตัิราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดเชยีงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

36,400 1 1 12 1 1 1 1 นโยบายและ
แผน 

2 โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา
พื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 5 อำเภอ 7 ตำบล 10 
หมู่บ้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
ดำเนินการป้องกันและสร้างภูมคิุ้มกันยาเสพตดิ
ในเด็กและเยาวชน ร้อยละ 100 

200,000 1 1 12 1 1 1 1 พัฒนา
การศกึษา 

3. โครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดตีามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

1. ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
1,000 คน  
2. หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 

236,950 1 1 12 1 1 1 1 พัฒนา
การศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

โครงการ ส่งเสรมิเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา ในระดับ
จังหวัดเชียงใหม ่
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่มีร้อย
ละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มข้ึน 

72,000 2 12 12 2 2 2 2 นิเทศ  
ติดตามและ
ประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  กลยุทธ์ 
  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับในภูมิภาค 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล 
  3. ส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  4. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้และสามารถเป็นผู้นำทางการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

1. โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

๑. จังหวัดเชียงใหม่มศีูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และมีการ
วิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด ๑ ศูนย ์
๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวตักรรมการการศึกษา 
อย่างน้อย ๑๕ รูปแบบ   
๓. จังหวัดเชียงใหม่มเีครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

๙๖,๐๐๐ 3 12 12 3 3 3 3 นิเทศ  
ติดตามและ
ประเมินผล 

2. โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อายุ 3 
– 6 ปี ) มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
2.ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวยัของสถานศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อายุ 3 – 6 ปี ) มีพัฒนาการสมวยัในทุกด้าน
ในระดับดีขึ้นไป 

52,000 3 11 12 3 3 3 3 นิเทศ  
ติดตามและ
ประเมินผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

3.ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวยัที่จบการศึกษา
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในจงัหวัด
เชียงใหม่ท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อายุ 3 – 
6 ปี ) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านในระดับดี
ขึ้นไป 
4. ร้อยละ 70 ของผู้บริหาร ครู ผูป้กครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผูร้ับบริการของสถานศกึษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อายุ 3 – 6 ปี )   

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2565 

จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ (มอบโล่เด็ก
และเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนท่ีนำช่ือเสียง
มาสู่ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม)่ 

40,000 3 12 12 3 3 3 3 พัฒนา
การศกึษา 

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักสูตรนำความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 80) 
2. บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มี
ทักษะในการนำเทคโนโลยดีิจิทัล มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 
90) 

40,000 3 12 12 3 3 3 3 บริหารงาน
บุคคล 

5. โครงการพัฒนาการส่งเสริม
ศักยภาพการตรวจ ตดิตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความประพฤติ

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

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

ศูนย์เสมารักษส์ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ของนักเรียนและนักศึกษา ในทุกพื้นที่อำเภอ
และจังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนยเ์สมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง
น้อยจำนวน 20 ครั้ง/ป ี

6. โครงการประเมินความสำเร็จ
ของการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

1.  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  และ
บุคลากร ท่ีเกี่ยวข้อง  จำนวน 50 คน 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารกัษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  500  
คน (100 คน ต่อ 3 รางวลั รวม 15 คน)                         

30,000 3 10 12 3 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

7. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปี 2565 

1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจำนวน 
7 แห่ง ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่
น้อยกว่า 80 คน 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหา การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

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

8. โครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย และงาน

1. สถานศึกษาท่ีเปดิสอนกิจกรรมยุวกาชาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  17  แห่ง 

40,000 3 10 12 3 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

ชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระ
ครบรอบ 100 ปี      
จังหวัดเชียงใหม่   

2. เจ้าหน้าท่ี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิก
ยุวกาชาดและบคุลากรทางการศึกษา ใน
หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกดัพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 700 คน  
3. กิจกรรมในระดับสถานศึกษา จำนวน 
1,500 คน 

9. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสตูร
ครูผูส้อนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 
501 

1. บุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ 
จะต้องเป็นผู้ทีม่ีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์  ไม่มี
โรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
เชียงใหม่ รวมถึงในสถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด บุคคลทั่วไปทีส่นใจ 
จำนวน 66  คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู ้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อท่ีจัดโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 

79,600 3 10 12 3 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

10. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
และผูบ้ังคับบัญชายุวกาชาด 
หลักสตูรครูผูส้อนกิจกรรมยุว
กาชาด รุ่นที่ 502 

1. บุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ 
จะต้องเป็นผู้ทีม่ีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์  ไม่มี
โรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด

79,600 3 10 12 3 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ รวมถึงในสถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด บุคคลทั่วไปทีส่นใจ 
จำนวน 66  คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู ้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อท่ีจัดโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 

11. โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
net) ปีการศึกษา 2564 

ผู้บริหาร ครผูู้สอน และผูม้ีส่วนเกีย่วข้องการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-
net)  ปีการศึกษา ๒๕๖4 จำแนกเป็นระดับ
ศูนย์สอบ จำนวน 50 คน และระดับสนาม
สอบ จำนวน 1,548 คน 

715,220 3 11 12 3 3 3 3 นิเทศ  
ติดตามและ
ประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการ  จำเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกของ กศจ. 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาเพื่อผูด้้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

1. นักเรียนท่ีด้อยโอกาส ไดร้ับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา อย่างน้อย 2 ทุน 
2. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
สนับสนุนใหไ้ด้รบัรางวัลเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย 
2 รางวัล 

9,160 4 11 12 4 4 4 4 พัฒนา
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตรมย์ของ พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  2. บูรณาการการศึกษาในจังหวัด ให้สามารถบริหารทุกด้านของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้กลไก กศจ.และ
เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติตตามและประเมินผลการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
แนวคิดความเช่ือมโยงสู่ยุทธศาสตร์
เชิงพื้นที่ ตามหลักความสัมพันธ์เชงิ
เหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ ) 

1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2563 – 3565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
พ.ศ. 2566-2570  
3. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 

30,300 6 20 2 5 5 6 5 นโยบาย 
และแผน 

2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวดัโดย
ผ่านกลไกของ กศจ.   

1. จังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัดที่

90,900   6 20 2 5 5 6 5 นิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล 



70 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
2. จังหวัดเชียงใหม่มผีลการดำเนนิงานเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนในการกำกับ 
ติดตามและประเมินผล การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีคณุภาพเท่าเทียม ทัว่ถึง ตาม
แนวทางการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและ
ตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดอย่างมีส่วนรว่มและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด                     
๓. จังหวัดเชียงใหม่มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

3. โครงการสนับสนุนการตรวจ
ราชการ ติดตาม และประเมินผล
ตามกรอบนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทกุประเด็นที่
เกี่ยวข้อง   
 ๒. รายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 เล่ม    

60,000    6 20 2 5 5 6 5 นิเทศ ติดตาม
และ

ประเมนิผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

4. โครงการส่งเสรมิ กำกับ และ
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน
เอกชน ปะจำปีงบประมาณ 2565 

1. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรยีน
เอกชนในระบบ จำนวน 40 โรงเรยีน  
2. ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการ
เรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด จำนวน 80 โรง 
3. ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการ
เรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการ
เลิกลม้กิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 15 โรง 
4. การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาว
ต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศใน
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรง 

168,200 6 20 2 5 5 6 5 ส่งเสริม
การศกึษา
เอกชน 

5. โครงการติดตามเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนอกระบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 80 ของโรงเรียนไดร้ับการตรวจ 
ติดตามการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน
นอกระบบ และไดร้ับข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ จากการจดัการเรียนการสอนและ
การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนนอกระบบ 

44,000 6 20 2 5 5 6 5 ส่งเสริม
การศกึษา
เอกชน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

6. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. จังหวัดเชียงใหม่มีการดำเนินการกำกับดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษา ในการพัฒนาการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
e-sar  และวางแผนในการกำกับตดิตามและ
ประเมินผลการยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพเท่าเทียมเพื่อการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบตามกฎกระทรวง
การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และมาตรฐสานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั่วถึง 
๒. จังหวัดเชียงใหม่มีการรายงานสรุปผลการ
นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศดา้นการ
ประกันคณุภาพการศึกษา e-sar  และผลการ
ดำเนินงานนิเทศตดิตามต่อสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

๔๔,๒๐๐ 6 20 2 5 5 6 5 นิเทศ ติดตาม
และ

ประเมนิผล 

7. โครงการการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม 
พ.ร.บ.พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา                          
พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง และจดัประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

360,306 6 20 12 5 5 5,6 5 นิเทศ ติดตาม
และ

ประเมนิผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวมไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถรองรับการขับเคลื่อนงานตาม
เจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ง
พื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญตัิ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย 

8. โครงการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่

จัดประชุมคณะกรรมการ  พิจารณาข้อราชการ
ด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

793,600 6 20 12 5 5 6 5 อำนวยการ 

9. โครงการประชุมคณะอนุกรรม 
การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาข้อ
ราชการด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
อย่างน้อย 6 ครั้ง/ป ี

110,904   6 20 12 5 5 6 5 นโยบาย
และแผน 

10. โครงการการจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัตริาชการ : การ
ดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเรจ็และ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการ

1. จัดประชุมคณะทำงานและผูร้บัผิดชอบ
ตัวช้ีวัด จำนวน 26 คน 
2. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 26 คน 

18,760 6 20 12 5 5 6 5 อำนวยการ 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธจ.

เชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
11. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา 

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกีย่วกับการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 
ครั้ง 
2. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม  จำนวน 15 คน  

191,700 6 20 12 5 5 6 5 พัฒนา
การศึกษา 

12. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่  
 

สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 
2565 เพื่อช่วยเหลือ และกลั่นกรองงานตาม
ภารกิจ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม ่เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย เดือนละ 
1-2 ครั้งรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง 

396,950 6 20 12 5 5 6 5 บริหารงาน
บุคคล 

 
 



ส่วนที่ 4  
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม  

ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
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โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
           11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
           12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
           12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
    ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
    ประเด็นที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ยุทธศาสตร์ ศธจ. เชียงใหม่ ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
งบประมาณ  36,400 บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัณฑิรา  เขื่อนคำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯ ใน
พ้ืนที่ โดยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนของจังหวัด จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 
9 (1) และ (2) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ ของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ ์ และตัวช ี ้ว ัดของภารกิจของหน่วยง าน ประกอบกับ สืบเนื ่องจาก
กระทรวงศ ึกษาธ ิการได ้จ ัดทำแผนพัฒนาการศ ึกษาพื ้นท ี ่ชายแดน (พ.ศ. 2560  - 2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จักได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยการนำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มาเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และบูรณา
การร่วมกันกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใน
พื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียน
รู้อยู่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2566 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.3 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 
       2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เชิงคุณภาพ 
       1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัด
เชียงใหม่และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ตาม
ภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื ่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้

ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 
2564 

-    ผอ.กลุ่ม
นโยบาย

และ
แผน 

2. แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัด ส่งโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
รวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ 

 -   

3. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 -   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้

ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัด
เชียงใหม่ และแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2565  

 24,900   

5. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2566–2570) แ ล ะ แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ติ
ราชการพัฒนาการ ศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

  9,500 
 ผอ.กลุ่ม

นโยบาย
และ
แผน 

6. ติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2566 – 2570) และแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

   2,000 

5. พื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ  36,400 บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
    - ค่าจัดทำเอกสารสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-   
 
 
 

 
 
 
 

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2565 
(1) ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 45 คน x 370 บาท  
(2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม  

24,900  
 
 
 

 

 
 
 
 

16,650 
 

2,250 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จำนวน 45 คน x 50 บาท 
(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

 
6,000 

3. กิจกรรมจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ รับทราบ 
- ค่าจัดทำรูปเล่ม จำนวน 100 เล่ม x 86 บาท 
- ค่าจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 45 ฉบับ x 20 บาท 

9,500   
 
 
 
 

8,600 
900 

 

4. กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2565  
- ค่าจัดทำเอกสารติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

2,000  
 
 
 
 

 

 

 

2,000 

 

รวมเงิน 36,400 - 30,400 6,000 

หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
              (2) ระบุไตรมาส ดังนี้  ไตรมาส 1  ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
  ไตรมาส 2  มกราคม – มีนาคม 2565 
   ไตรมาส 3  เมษายน – มิถุนายน 2565 
  ไตรมาส 4  กรกฎาคม – กันยายน 2565 

 

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานอื่นไม่สามารถร่วมประชุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานอื่นให้เข้าร่วมประชุมโดยชี้แจง
ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
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8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

การเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานการศึกษาเป้าหมาย 

แบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุม/ใบงาน/แบบ
สำรวจความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2566 - 2570) จังหวัดเชียงใหม่
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย
และเปา้หมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง 
       แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
            (๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
                                         ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงมณี  เครื่องร้อน 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล(ZYX) 
 ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่ติดต่อกับเมียนมา ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
จังหวัดพะเยา โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนสำคัญในมาตรการที่ ๔ การป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน โดยการพัฒนาระบบการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
บริบทด้านชาติพันธุ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะตามช่วงวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมสร้างวินัย เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเจตคติไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบให้ความร่วมมือ
ดำเนินงาน 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา พื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ๕ อำเภอ ๗ 
ตำบล ๑๐ หมู่บ้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนองตอบต่อปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน 
และบริบทสังคม ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ พร้อมทั้งลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเร่งด่วน ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 
2565) 
  2.2 เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย ในการป้องกันและสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
 

 
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    สถานศึกษาในพ้ืนที่ 5 อำเภอ 7 ตำบล 10 หมู่บ้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินการ
ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ 
    เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และ  
ร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการร้อยใจรักษ์ และคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการฯ และศึกษาดูงานการ
ดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

 ๕๐,๐๐๐   นางสุภาภรณ ์ 
อินทมา 

กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาประชากรวัย
เรียนเพื ่อให้โอกาสและผลักดันเข้าสู่
ระบบการศ ึกษาท ี ่ เหมาะสมอย ่าง
ต่อเนื่อง 

  40,000  นางสุภาภรณ ์ 
อินทมา 

กิจกรรมที่ 3  : สนับสนุนการบูรณาการ
ขับเคลื่อนโครงการของสถานศึกษา 

  ๑๐๐,๐๐๐  นางสุภาภรณ ์ 
อินทมา 

กิจกรรมที่ 5 : การบริหารจัดการ และ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพ่ือ
รองรับแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 
– 2565) ในสถานศ ึกษา จ ั งหวัด
เชียงใหม่ 

   ๑๐,๐๐๐ นางสุภาภรณ ์ 
อินทมา 
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5. พื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) จงัหวัดเชียงใหม่ ( 5 อำเภอ 7 ตำบล 10 หมู่บ้าน) 
และโครงการร้อยใจรักษ์            

6. งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)   
  

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที ่1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ และ
คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และศึกษาดูงานการ
ดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่  
รายการงบประมาณ 
1.1 คณะทำงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 40 บาท 3 มื้อ     
จำนวน 25 คน 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม มื้อละ 90 บาท 2 มื้อ      
จำนวน 25 คน 
ค่าอาหารเย็น มื้อละ 90 บาท จำนวน 25 คน 1 มื้อ 
- ค่าท่ีพัก 25 คน (อัตราเหมาจ่ายห้องละ 500 บาท) 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   
- ค่าวิทยากร จำนวน 3 คน 3 ชั่วโมง 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,400 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

4,500 
 

2,250 
12,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

13,100 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 40 บาท 2 มื้อ    
จำนวน 25 คน 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม มื้อละ 90 บาท 
จำนวน 25 คน 

 
 
 
 
 

  
2,000 

 
2,250 

 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  50,000    
กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาประชากรวัยเรียนเพื่อให้โอกาส
และผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง 
รายการงบประมาณ ประชุม 2 ครั้งๆ ละ 20,000 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท 2 มื้อ  
จำนวน 20 คน 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม มื้อละ 250 บาท 
จำนวน 20 คน 
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,000 
 

5,000 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
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รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมที่ 3  : สนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อน
โครงการของสถานศึกษา 
รายการงบประมาณ 
- สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการของสถานศึกษาแห่ง
ละ 5,000 บาท จำนวน 12 แห่ง/หมู่บ้าน 
- วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ 
                               รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 

 
 
 
 
 
 

100,000 

  
 
 
 

60,000 
 

 
 
 
 
 

15,000 
 

กิจกรรมที่ ๔: การบริหารจัดการ และสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ 
รายการงบประมาณ 
๔.๑ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานระดับพื้นท่ี โครงการร้อยใจรักษ์ 
อำเภอแม่อาย จำนวน 1 ครั้ง 
๔.๒ รายงาน สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ 
ในภาพรวมเสนอผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
  

รวม 200,000    

7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          ปัจจัยความเสี่ยง 
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ปรับรูปแบบกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
สถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมายมีดำเนินการ
ขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ฯ 

จำนวนโครงการ ที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 

โครงการ / สรุปผล
การดำเนินงาน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  9.1 หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในพื้นที่ เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
  9.2 สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย มีความเข้มแข็งในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ใน
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
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โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (1) ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) ประเด็นความมั่นคง 
         1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
           ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ปลอดภัย และ 

          คงความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
งบประมาณ    236,950 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวริศรา  นาควิโรจน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน ถึง 30 กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
และการปฏิรูปการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที ่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ ได้น ้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา  ในพระบาทสมเด็จ                
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมุ ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื ้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม (3) การมีงาน
ทำ - มีอาช ีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  มาเป ็นหลักช ัย ย ึดมั ่นปฏิบ ัต ิพ ัฒนาการศึกษาของชาติ              
ให้เจริญก้าวหน้า สร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สร้างความม่ันคงให้กับประเทศชาติ                       

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 โดยสถานศึกษาทุกสังกัด น้อมนำพระ
บรมราโชบาย ด้านการศึกษา สู ่การปฏิบัติ โดยดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี               
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา                
จึงจัดให้มีโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้ศึกษา เรียนรู้ พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม มีงานทำ –  มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองทีดี่  
     2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีจิตสำนึกรัก ษ์และภูมิใจในของท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง  
     2.4 เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเป็นแบบอย่างที่ดี              
การทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี   
     2.5 เพื่อการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภารกิจในการดำเนินกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาท  

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

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

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ต้นแบบผู ้เร ียนปฏิบัติน้อมนำพระบรมราโชบายสู ่การดำเนินชีว ิต เป็นพลเมืองดีตามรอย                 

พระยุคลบาท 
2) ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
3) ผู ้เร ียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

     5) ความร่วมมือของหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี              
ตามรอยพระยุคลบาท 

๔. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลา  

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนิน
โครงการฯ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

   
 

5,100 

 นางสุภา
ภรณ์ 
อินทมา 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรม
โครงการฯ  
2.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมการ
กิจกรรม  

  
 
 

 
 

9,860 
 

 นางสุภา
ภรณ์ 
อินทมา 

2.2 กิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อม
นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
สู่การปฏิบัต ิ

     

2.3 กิจกรรม “ต้นกล้าพันธุดี ใต้ร่ม
พระบารม ีจักรีวงศ์” 

 133,440   นางสุภา
ภรณ์ 
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อินทมา 

2.4 กิจกรรม “แรงบันดาลใจ : ต้น
กล้าพันธุ์ดี : รักษ์ถิ่น” 

 56,000   นางสุภา
ภรณ์ 
อินทมา 

2.5 กิจกรรมการน้อมนำ 
พระบรมราโชบายสู่การจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (บูรณาการกิจกรรม
สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาท) 

     

กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล 
ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
สถานศึกษาสร้างและส่งเสริม
พลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท 

 29,000   นางสุภา
ภรณ์ 
อินทมา 

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล 
4.1 ประชุมสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม 
4.2 รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

  3,550  นางสุภา
ภรณ์ 
อินทมา 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ 
    สถานศึกษา สังกัดหน่วยงานการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 28 แห่ง ทั ้งนี ้ อาจเปลี ่ยนแปลง                   
ตามความเหมาะสม 

6. งบประมาณ     236,950 บาท (สองแสนสามหม่ืนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินโครงการฯ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 
ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
90 บาท + (40X2) X 15 คน X 2 ครั้ง 

5,100  
 
 

 
 
 

5,100 

 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  
2.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมการกิจกรรม  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
90 บาท + (40X2) X 29 คน X 2 ครั้ง 

 
9,860 

 

  
 
 

9,860 

 

2.2 กิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏบิัติ 

-    
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2.3 กิจกรรม “ต้นกล้าพันธุดี ใต้ร่มพระบารม ี             
จักรีวงศ์” 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
90 บาท + (40X2) X 215 คน 
- ค่าวิทยากร 
1,200 บาท X 3 คน X 6 ชัว่โมง 
600 บาท X 3 คน X 4 ชั่วโมง 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าเอกสาร เกียรติบัตร 
- ค่าสถานที่ 
- ค่าพาหนะ รับ ส่ง นักเรียน และบุคลากร 
1,000 บาท X 28 โรงเรียน 
300 บาท X 15 คน 

133,440  
 

36,550 
 
 

26,100 
7,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

28,000 
4,500 

 
 
 
 
 
 
 

16,090 
10,000 

2.4 กิจกรรม “แรงบันดาลใจ : ต้นกล้าพนัธุ์ดี : 
รักษ์ถิ่น” 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
100 บาท X 28 โรงเรียน ๆ ละ 20 คน 

56,000   
 
 

56,000 

 

2.5 กิจกรรมการน้อมนำ 
พระบรมราโชบายสู่การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บูรณาการ
กิจกรรมสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท) 

-    

กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล 
ประเมินโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาสร้าง
และส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท 
- ค่าวัสดุ โล่ 500 บาท X 28 แห่ง/คน X 2 
- ค่าถ่ายเอกสาร 

29,000   
 
 
 

1,000 

 
 
 

28,000 

กิจกรรมที ่4 สรุป รายงานผล 
4.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
90 บาท + (40X2) X 15 คน  

3,550   
 
 

2,550 

 

4.2 รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าจัดทำเอกสารายงาน 

   
1,000 

 

4.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -    
รวม 236,950 69,850 113,010 54,090 

หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19  

2) ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
          2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ และแต่งครั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมบุคลากรผู้รับผิดชอบของหน่วยงานการศึกษา 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

8.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
      1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  

 
100 

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

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

2) ร้อยละของผู้เรียนนำความรู้ ความเข้าใจ น้อมนำพระบรมราโชบาย           
สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

80 

      3) ร้อยละของนักเรียนต้นแบบพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 100 
      4) ร้อยละของสถานศึกษาต้นแบบสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
          ตามรอยพระยุคลบาท 

100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ในมิติความร่วมมือของหน่วยงาน

การศึกษาและหน่วยงานภารกิจ 
 9.2 การสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
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โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง   
          การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็นที่ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                        11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
          ประเด็นที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
                        12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                        12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที ่3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
งบประมาณ  72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววนิจช์ตา  โชติวิศิษฐ์กุล และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    มกราคม - กันยายน 2565 

............................................................................................................................. .................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู ้ ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิ บนพื ้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต 2)  
“ปรับปัจจุบัน” และ3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์   อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
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และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง  
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561  
–2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน 
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการ
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสาย
อาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 แต่ทั้งนี้ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการ
พัฒนาครู เพ่ือทำให้การเรียนการสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากขึ้น  
จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 
62.30 คะแนน ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็น มีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบทของ
แต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มี
งานทำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพและสายสามัญ ปี 2562 ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
จะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 นั้น สภาพเป็นจริงในปัจจุบัน มีผู้เรียนในสายอาชีพเพียงร้อยละ 30 
- 36 เท่านั้น 
ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงานด้านการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและ
สายสามัญ ปี 2563 โดย มีผู ้เรียนในสายอาชีพ  ร้อยละ 30.71  ดังนั้น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ 
เพื่อให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
ตามความถนัดและความสนใจ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    สถานศึกษาเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละร้อยมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 เชิงคุณภาพ 
       ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 
 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

ขั้นเตรียมการ 
1. จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 
2. นำเสนอโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
3. ประสานงานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย และเสนอแต่งตั้ง
คณะทำงานระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
4. จัดทำโครงการวิจัยการดำเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับ
จังหวัดเชียงใหม่ต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ 
 
 

 
ธ.ค.64 

       (-) 

 
 
 
 
 
 

มค 65. 
(-) 
 
 
 
 
 

กพ.65 
(-) 
 
 

กพ.65 
(-) 

 
 

 

   
ผอ.กลุ่มฯ 

 
 
 
 

ผอ.กลุ่มฯ 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กลุ่มฯ 
 
 

ผอ.กลุ่มฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

ขั้นเตรียมการ (ต่อ) 
 5. ประชุมคณะทำงานฯเพ่ือวางแผน
และจัดทำแนวทางการดำเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรโครงการฯ ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ 
(จำนวน ๓ ครั้ง) 
6. จัดประชุมวางแผนร่วมกับสถาบัน
ทางการศึกษา เพื่อวานแนวทางการ
จัดทำรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบต่อเนื่องเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

  
ก.พ.65 
(๑,๘๐๐) 

 
 
 

กพ.- มี.ค. 65 
(6,750) 

   
ผอ.กลุ่มฯ 

 
 
 
 

ผอ.กลุ่มฯ 
 
 
 
 
 

ขั้นการดำเนินการ 
1. ประชุมแนวการดำเนินงาน
โครงการฯ/จับคู่สถาบันเชื่อมโยง 
และจัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือ  (MOU) 
2.สร้าง/พัฒนาหลักสูตร(ระหว่าง
สถาบันคู่พัฒนาฯ)  สถานศึกษา
ดำเนินงาน 
3.จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำ
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การ
ดำเนินงานและเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 
ขั้นการนิเทศติดตาม 
 1.นิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 2.ประชุมปฏิบัติการคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีออกแบบรูปแบบ
หลักสูตรและมีการปฏิบัติที่ดี 
๓.จัดประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 15)  
ขั้นการกำหนดมาตรฐาน   
ประชุมคณะทำงานสังเคราะห์
รูปแบบ/หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

   
เม.ย.-พ.ค.65 

(๙,๓00) 
 
  

พ.ค.- ก.ย.65 
(๒๕,๐00) 

 
พ.ค.-ก.ย. 65 

(5,000) 
 
 
 

มิ.ย-ก.ค. 6๕ 
(๖,3๐๐) 

มิ.ย-ก.ค. 6๕ 
(๔,๑๕๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สค.-ก.ย.65 
(6,0๐๐) 

 
 
 
 
 

 
ผอ.กลุ่มฯ 

 
 
 

ผอ.กลุ่มฯ 
 
 

ผอ.กลุ่มฯ 
 
 
 
 

ผอ.กลุ่มฯ 
 
 
 
 

ผอ.กลุ่มฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

  - ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  - ส่งสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ก.ย.65 
(7,7๐๐) 

ผอ.กลุ่มฯ 
 
 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย 
     โรงเรียนทุกสังกัดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
 
6. งบประมาณ 72,000 บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ 
วางแผนและจัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนา
หลักสูตรตามโครงการฯ จำนวน ๓ ครั้ง 
ค่าพาหนะ (๓*๖00 = ๑,๘๐๐ ) 
2. ประชุมคณะทำงานฯเพ่ือรวบรวมและจัดทำ 
สารสนเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและเตรียมการใน
การประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย   
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (15*35*2 = 1,050 ) 
 - อาหารกลางวัน (15*80*1 = 1,250 ) 
 - ค่าพาหนะ (15*300 = 4,500 )     

 
๑,๘๐๐ 

 
 
 

6,750 

  
 
 
 

๑,๘๐๐ 
 
 
 

1,050 
1,200 
4,500 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ขั้นการดำเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯและจับคู่
สถาบันเชื่อมโยง  จำนวน  ๑๕  คน (สถานที่เอกชน) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๕*35*2 = ๑,๐50 ) 
- อาหารกลางวัน (๑5*250*1 =๓,๗50 ) 
      - ค่าพาหนะ (๑๕*300 = ๔,๕00 )  
๒. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนคู่พัฒนาเพ่ือจัด
ประชุมพัฒนาหลักสูตร (๕*๕,๐๐๐)  
 
3. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม  
การดำเนินงานและเกณฑ์ระดับคุณภาพ จำนวน 20 
คน(สำนักงาน) 
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20*35*2 = 1,400 ) 
 - อาหารกลางวัน (20*80*1 = 1,600 ) 

 
๙,๓๐๐  

 
 
 
 
 

๒5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
   

  
 
 
 

๑,๐๕๐ 
3,๗๕0 
๔,500 

 ๒5,000 
 
 
 
 
 

1,400 
1,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



96 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 -  วัสดุ (จำนวน 40 ชุด ชุดละ 50 บาท  = 2,000) 
 
ขั้นการนิเทศติดตาม 
1. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล  จำนวน  15  
โรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ทีม ทีมละ 3 คน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คนล่ะ 120 บาท (15*120=1,800) 
- ค่าพาหนะ คนละ 300 บาท (15*300 =4,500 ) 
2. ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีออกแบบ
รูปแบบหลักสูตรและมีการปฏิบัติที่ดี 
-  อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20*35*2 = 1,400 ) 
-  อาหารกลางวัน (20*80*1 = 1,600 ) 
-  เอกสาร เกียรติบัตร (๑,๑๕๐) 
๓. จัดประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดำเนินการ
ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการรภาค15) จำนวน 20คน 
 - ค่าพาหนะ คนละ 300 บาท (20*300=6,000 ) 
 
ขั้นการกำหนดมาตรฐาน   
1. ประชุมคณะทำงานสังเคราะห์รูปแบบ / หลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
   - ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 
   - ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (15*35*2 = 1,050 ) 
 - อาหารกลางวัน (15*80*1 = 1,200 ) 
 - ค่าพาหนะ (15*300 = 4,500 ) 
 - วัสดุ  (950 ) 

 
 
 

6,300 
 
 
 

๔,๑๕๐ 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๗,๗๐๐ 

 
 
 
 
 

1,800 
4,500 

 
 

1,400 
1,600  

 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 
 

1,050 
1,200 
4,500 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๑๕๐ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

950 
รวม 72,000  67,900 4,๑00 

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 
 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ปัจจัยความเสี่ยง :  ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  ประสานความร่วมมือและติดตามร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 
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8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ 

- การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-แบบนิเทศติดตามฯ 
- รายงานผลการ
ดำเนินการ 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มี
ร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

- การสำรวจ 
- การสอบถาม 

-แบบสำรวจ 
-แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
     1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
     2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู ้
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โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เรียน/วัยรุ่น) 
  (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดย                   
                                    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมแ่ละกฎหมายลำดับรอง  

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน 
                                    ศตวรรษท่ี ๒๑  
งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนพดล  โป่งอ้าย, นางจุฬาพร  ส่งสิริฤทธิกุล, นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล,  
ว่าที่ ร้อยตรีอนันตชัย รติวรรธนันท์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕  

......................................................................................................................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 

การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับ
การเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้ง
ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั ้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
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ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่ มุ่งหวังให้การบริการ
การศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้าน
ประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญ
เปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  
จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทั กษะ อยู่ที่ 
62.30 คะแนน ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือ
ต่อการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างแท้จริง  
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัด
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์
กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการ
ทำงานในแต่ละพ้ืนที่  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  
จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์และ
การวิจัยแนวทาง การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams 
For Education)  และโครงการ “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัด เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มศีูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
 ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัดอย่าง
น้อย ๑ ศูนย์ 
๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ ประเมินผล อย่าง
น้อย ๙ นวัตกรรม 
๓. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัดทีมีคุณภาพ 
๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ที่
สามารถใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 
๓. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

๔. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. ร่วมการประชุมช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ IFTE 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  สร้างเครือข่ายในระดับ
กระทรวง ภาคและจังหวัด 
แนวทางการดำเนินงาน 
๑.๑ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัด  ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้แทนจาก
หน่วยงานทางการศึกษา  
๑.๒ แต่งต้ังคณะทำงานระดับจังหวัด 
๑.๓ นำเสนอโครงการอนุมัติ/ผ่านความเห็นชอบ กศจ.  

- - - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

2. วิเคราะห์คะแนน/จัดทำระบบสารสนเทศผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
แนวทางการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ
สารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) รายจังหวัด  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
๒.๒ สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล 
๒.3 เผยแพร่และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.4 ประกาศกลุ่มเป้าหมายร่วมพัฒนาระดับจังหวัด 

- - ๓,๐๐๐ - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา สู่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการดำเนินงาน 
๓.1 ประชุมสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
๓.๓ สถานศึกษาเลือกรูปแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

- - 33,600 - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนวัตกรรมการศึกษา
ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการดำเนินงาน 
๕.1 ประชุมจัดทำเครื่องมือการนิเทศ กำหนดแผนและปฏิทิน
การนิเทศ 
๕.๒ คณะทำงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
รายงานเป็นรายไตรมาส 
๕.2 สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา 

- - 17,000 - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน/คัดเลือก
นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  
แนวทางการดำเนินงาน 
๖.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย คือ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ๑๐ แห่ง ผู้แทนจากหน่วยงานทาง
การศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษา  และสถานศึกษารว่ม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม
และสรุปผลดำเนินงาน  
๖.2 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับภาค (ด้านละ ๑ แห่ง รวม ๓ ด้าน) 
๖.๓ คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี/มอบโล่ 

- - ๓๗,๔๐๐ - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

๖. จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
แนวทางการดำเนินงาน 
วิเคราะห์และสรุปผลดำเนินงานจัดทำเป็นเอกสารองค์
ความรู้ รูปแบบในการพัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ 

- - - ๕,๐๐๐ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน ๑๕ โรงเรียน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

๖. งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ – ๒  จำนวน ๕๒,๘๐๐ บาท      
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ – ๔  จำนวน ๔๓,๒๐๐ บาท      
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำแนกตามกิจกรรมดังนี้  (ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ) 
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งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เงินงบประมาณ  
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑  ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education)ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-    

๑.๑ ประชุมรับนโยบาย แนวทางการดำเนินงานจาก
สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 - - - 

2. วิเคราะห์คะแนน/จัดทำระบบสารสนเทศผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(๓,๐๐๐)    

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

 - - - 

๒.๒ ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาฯ  
   ๒๐ เล่มๆ ละ ๑๕๐ บาท 

 - - ๓,๐๐๐ 

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาแก่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

(๓๓,๖๐๐)    

๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม การ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม สู่
สถานศึกษา 

 
- - - 

    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔๐ คน ๒ มื้อ ๆละ ๕๐ บาท  - ๔,๐๐๐ - 

    ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท   - ๑๐,๐๐๐ - 

    ค่าพาหนะเดินทาง ๔๐ คน คนละ ๓๐๐ บาท  - ๑๒,๐๐๐ - 

    ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ๑ คน*๖๐๐ บาท*๖ ช.ม.  ๓,๖๐๐ - - 

    ค่าถ่ายเอกสารประกอบการพัฒนาฯ ๔๐ ชุด*๑๐๐ บาท  - - ๔,๐๐๐ 

๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพื้นที่ (๑๗,๐๐๐)    

๔.๑ นิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาในโครงการ 
๑๐ แห่ง 

    

     ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕ คนๆละ ๑๐ แห่งๆละ ๑ วันๆละ 
๒๔๐ บาท  
 

 - ๑๒,๐๐๐ - 

     ค่าพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ)  - ๕,๐๐๐ - 

๕. ประชุมวิชาการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอด
บทเรียน 

(๓๗,๔๐๐)    

๕.๑ จัดประชุมวิชาการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน 

    

    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๕๐ 
บาท 

 - ๓,๐๐๐ - 
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งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เงินงบประมาณ  
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

    ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท   - ๗,๕๐๐ - 

    ค่าพาหนะเดินทาง ๓๐ คน คนละ ๓๐๐ บาท  - ๙,๐๐๐ - 

    ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ๑ คน*๖๐๐ บาท*๖ ช.ม.  ๓,๖๐๐ - - 

    ค่าถ่ายเอกสารประกอบการพัฒนาฯ ๓๐ ชุด*๕๐ 
บาท 

 - - ๑,๕๐๐ 

    ค่าโล่รางวัล จำนวน ๑๓ ชิน้*๖๐๐บาท  - - ๗,๘๐๐ 

๕.๒ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนำเสนองานระดับภาค  - ๕,๐๐๐ - 

๖. สรุปรายงานและเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา (๕,๐๐๐)    

๖.๑ ค่าจ้างจัดทำเอกสารรายงาน ๔๐ เล่มๆละ ๑๐๐ 
บาท 

 - ๔,๐๐๐ - 

๖.๒ ค่าวัสดุสำนักงาน  - - ๑,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ  ๗,๒๐๐ ๗๑,๕๐๐ ๑๗,๓๐๐ 

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ปัจจัยความเสี่ยง  ๑. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๒๐๑๙  
๒. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ต่างสังกัด ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการมีความลำบากด้าน
การประสานงานและอำนาจการสั่งการ 
    แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ๑. ใช้มาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด ใช้การนิเทศออนไลน์  
 ๒. นำโครงการผ่านความเห็นชอบจาก กศจ. เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันของทุกหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด 

8. การวัดและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด ๑ ศนูย ์

การนิเทศติดตาม แบบรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม ่

๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการการศึกษา อย่างน้อย ๑๕ 
รูปแบบ   

การนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม       
การพัฒนานวัตกรรม 

๓. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่าง
น้อย ๑ เครือข่าย 

การนิเทศติดตาม แบบรายงานการพัฒนา
เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
 
 



105 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 การบูรณาการด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค เพ่ือพัฒนาคน
ให้พร้อมเข้าส ู ่ส ังคมคุณภาพในศตวรรษที ่ ๒๑ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายฝต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
 (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒  :  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓  :  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
งบประมาณ     52,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวนริศรา  เลิศล้ำ  และ นางสาวชนิกานต์  เรือนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล(ZYX) 
       ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้อดำเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการดำเนินการให้เด็ กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนา รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัด
ของตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนา
ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน คือ 
การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  
ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 –2565)  เป้าประสงค์
หลักที ่ 4  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ  ตัวชี ้ว ัดที่
กำหนดให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่มีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใน
ระดับ ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผลการประเมินตนเองในระบบสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 
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2563  ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี จำนวนทั้งหมด  776 แห่ง มีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก จำนวน 345 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.46 ผลการประเมินในระดับดี จำนวน 303 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 39.05   มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต้น  จำนวน 23  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 2.96  และมีผลการ
ประเมินในระดับปรับปรุง  จำนวน 105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.53  รวมคิดเป็นสถานศึกษามีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นขึ้นไป  จำนวน 671 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.47 ซึ่งไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดของแผนปฎิบัติ
การด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)  ดังนั ้น เพื ่อให้การ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัต ิการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 -2565)  เป้าประสงค์หลักที่ 4  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
            2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สติปัญญา และ
ทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
            2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางในการคุณภาพสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
            2.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดเชียงใหม่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 

 

 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
          1.  สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ 3–6 ปี )จำนวน 776 โรงเรียน 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
          2. เด็กปฐมวัยทุกคนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี )  
ได้รับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
          3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 
 

 เชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่งที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
(อายุ 3 – 6 ปี ) มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 2.  เด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี )  
มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าฯ 
 3.  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่  1  จัดทำโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแนวทางการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี ) ในบริบทของ
จังหวัดเชียงใหม ่

  
 
 

  กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 
และ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่  2  ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือยกร่างแนว
ทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย(อายุ 3 – 6 
ปี ) ในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน ๒๐ คน จำนวน 1 วนั 

  
๑๕,๐๐๐ 

 
 

 

กิจกรรมที่  3  นำร่างแนวทางการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย(อายุ 3 – 6 
ปี ) ในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่  
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และทำการปรับปรุง
แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
ข้อเสนอแนะ 

   

กิจกรรมที่ 4  เผยแพร่ให้สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(อายุ 3 – 6 ปี ) ในบริบทของจงัหวัด
เชียงใหมแ่ละผู้เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ 
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กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี ) ในบริบทของ
จังหวัด เชยีงใหม่ 

      
  ๑๑,๐๐๐ 

 

ก ิ จ ก ร รมที่  6  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
แลกเปลี่ยนรู้ รูปแบบ/แนวทางการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ท ี ่ เ ป ็ น เ ล ิ ศ  (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ
ระด ับปฐมว ัย  และด ้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที ่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ  

   
8,0๐๐ 

 
 

กิจกรรมที่ ๗  สรุปและรายงานผลการ
ดำเน ินงานโครงการ จำนวน 1 วัน 
จำนวนคณะทำงาน ๒๐ คน 

    
๑๘,๐๐๐ 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย  
            สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี) จำนวน  776 โรงเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ที่
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) 
 

6. งบประมาณ  52,000  บาท ( ห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  แบบถัวจ่ายได้ทุกรายการ  
     -งบประมาณไตรมาสที่ ๑ – ๒  จำนวน ๓1,2๐๐ บาท 
     -งบประมาณไตรมาสที่ ๓ – ๔  จำนวน ๒0,8๐๐ บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่  1  จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที ่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี ) ในบริบทของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

กิจกรรมที่  2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือยกร่าง
แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อายุ 

 
 

15,000 

 
 
- 

 
 

14,000 

 
 

1,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3– 6 ปี ) ในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 
๒๐ คน จำนวน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน (๒ x๓๐๐x 1=๖,๐๐๐บาท ) 
- ค่าอาหารว่าง  ( ๒๐ X 50 X 2=๒,๐๐๐บาท) 
-  ค่าพาหนะ (๒๐ X ๓๐๐ X 1=๖,๐๐๐บาท ) 
-  ค่าวัสดุ  ๑,๐๐๐   บาท 
กิจกรรมที่  3  นำร่างแนวทางการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี ) ในบริบทของ
จังหวัดเชียงใหม่  เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ และทำการปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

กิจกรรมที่ 4  เผยแพร่ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี ) ในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่
และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด ็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี ) ในบริบทของจังหวัด เชียงใหม ่
          -  ค่าพาหนะ   =  ๖,๕๐๐  บาท 
          -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  =  ๔,๕๐๐  บาท 

 
 

11,000 

 
 
- 

 
 

11,000 

 
 
- 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ รูปแบบ/
แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัย และด้านการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (๕x๑,๐๐๐=๕,๐๐บาท) 
-  ค่าอาหารกลางวัน ( 10 x ๘๐ x 1= ๘๐๐   บาท ) 
 -  ค่าอาหารว่าง ( 10 x ๓๕ x 2 = ๗๐๐บาท ) 
- โลร่างวัล  และเกียรติบัตร  1,500  บาท 

 
 

 
8,000 

 
 

 
5,000 

 
 
 

1,500 

 
 
 

1,500 

กิจกรรมที่ ๗  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ จำนวน 1 วัน จำนวนคณะทำงาน ๒๐ คน 
- ค่าอาหารกลางวัน (๒๐x๓๐๐ x 1 ๖,๐๐๐บาท) 
-  ค่าอาหารว่าง  (๒๐ X 50 X2 =๒,๐๐๐บาท ) 
 -  ค่าพาหนะ (๒๐ X ๓๐๐ X 1=๖,๐๐๐ บาท ) 
-  ค่าวัสดุ    ๑,๐๐๐   บาท 

 
 

18,000 

 
 
- 

 
 

14,000 

 
 

4,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 -  ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ๒๐ 
เล่ม ๓,๐๐๐   บาท 
รวมเงิน 52,000 5,000 40,500 6,500 

 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
             ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID- ๑๙)  
             ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน อาจทำให้เกิด
อุปสรรคในเรื่องความชัดเจนในการสื่อสารและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
             1. วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบและประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการ   
             2. ชี้แจง สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
             3. ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาต้องออกนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
             4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
             5. ประสาน ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 
             ๖. บางกิจกรรมสามารถปรับและยืดหยุ่นได้ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) 
เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในการร่วมกิจกรรม 
8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อายุ 
3 – 6 ปี ) มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  
 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ นิเทศ ติดตาม 

-แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
(SAR) 
-โปรแกรมการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานชาติ (พัฒนาขึ้น
โดยกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์) 

2.ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัด

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 

-แบบบันทึกพัฒนาการ
เด็ก(อายุ 3 – 6 ปี) 
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ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

การศึกษาระดับปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี ) มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้านในระดับดีข้ึนไป 

-ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ 
-รายงานผลการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม 

-แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

3.ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี ) มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้านในระดับดีขึ้นไป 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี
การศึกษา ๒๕๖4 ทุกสังกัด 

-แบบประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปี
การศึกษา ๒๕๖4 

4. ร้อยละ 70 ของผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย(อายุ 3 – 6 ปี )  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้
เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 

-เอกสารแสดงความพึงพอใจ 
-สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
-สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
 

-แบบความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ 
 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         ๑. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย (อายุ 3- 6 
ปี)   มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใน
บริบทของตนเอง 
 ๒. เด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี )ทุกคน 
ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งไดร้ับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
๓. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย (อายุ 3- 6 ปี) มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ภายใต้
แนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เรียน/วัยรุ่น) 
 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
งบประมาณ   40,000  บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล(ZYX) 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 
  ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต              
แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น มีเป้าหมายในการปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถที ่สอดรับกับทักษะใน  ศตวรรษที ่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์มี
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื ่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ 
  จากเป้าหมายข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กได้รู ้ถึงความสำคัญของตนเอง ความมีระเบียบวินัย รู ้จักสิทธิหน้าที ่ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ขยันหมั่นเพยีร และซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ 
และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพ่ือให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    มีกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ 
       เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ) เป้าหมาย 
การจัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) เป้าหมาย 
เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม เกิดความภาคภูมิใจ และเกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก  

 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

    นางสุภาภรณ์ 
อินทมา 

วางแผนการดำเนินงาน     นางสุภาภรณ์ 
อินทมา 

จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ  38,515   นางสุภาภรณ์ 
อินทมา 

สรุปและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 1,485   นางสุภาภรณ์ 
อินทมา 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. งบประมาณ   40,000   บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน -    

วางแผนการดำเนินงาน -    

จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ (มอบโล่เด็กและ
เยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่) 
ค่าจัดทำไวนิล 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์(อุปกรณ์การเรียน/กีฬา/ของรางวัลแจก
เด็ก) 
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 85 คน*115 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ จำนวน 10 คน*120 บาท 
3.5 ค่าพาหนะเดินทางคณะกรรมการฯ จำนวน 10 คน 

38,515  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9,775 
 

1,200 
2,000 

 
 
 

540 
25,000 

สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
4.1 ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

1,485    
1,485 

รวมเงิน 40,000  12,975 27,025 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสม รวมถึงส่งผลต่อจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาการดำเนินการ หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างกระชั้นชิด 
   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ๑. ปรับรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
    ๒. ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 
2565 
การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก นักเรียน 
ความสนใจในกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม 
พฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมและ
การแสดงออกของเด็กอย่างเหมาะสม 

การสังเกตการมีส่วน
ร่วมของเด็ก นักเรียน 
แบบลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  ๑. เด็กได้รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2. เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  3. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณทพ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗  :  การปฏิรปูการศึกษาและการ
เรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
งบประมาณ 40,000  (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล(ZYX) 

 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 แนวทาง           การ
พัฒนาทักษะด้านดิจ ิท ัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื ่อการปรับเปลี ่ยนเป็นร ัฐบาลดิจ ิทัล  
ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็น
กลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที ่จะปฏิบัติงานตามบทบาท  
และพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการนำ
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว ่าจะเป็นการนำเอาความรู ้ความสามารถที ่มีอยู ่ รวมทั ้ง กฎหมาย  
และ ระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และ สร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ต่อการปฏิบัติงานและองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่า 
ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ  
คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการปฏิบัติงานไปตาม
ระบบโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสม ให้กับ  
ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของ
บุคลากรเป็นเรื ่องที ่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง นอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู ้และทักษะ                   
ในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังจำเป็นจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดขวัญกำลัง                 
ในการทำงาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีแรงจูงใจและเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ใน  
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 
3. เป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      2) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการภาครัฐ 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               1) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
     2) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรมีทักษะด้านดิจิทัล และสามารถนำมาปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรม พัฒนาบุคลากร 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ดิจิทัล สำหรับข้าราชการ
ภาครัฐ 

40,000 - - - สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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6. งบประมาณ 40,000  บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน)   

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการ
ภาครัฐ 
 1. ค่าตอบแทน 
(วิทยากรในการอบรมฯ จำนวน 1 ท่าน x ชั่วโมงละ 
1,200 บาท X จำนวน 6 ชัว่โมง) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                  
( 40 บาท X 2 มื้อ X 77 คน )  
3. ค่าอาหารกลางวัน  
( 90 บาท  X จำนวน 1 มื้อ X 77 คน )   
4. ค่าเดินทางของวิทยากร                                
(ระยะทาง 50  กม. X 4 บาท x 2 เที่ยว)  
5. ค่าวัสดุ 
5.1 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร (75บาทx77คนx1 ชุด) 
5.2 ค่าปากกา ( 5 บาท x 77 คน x 1 ชุด )    
5.3 ค่าปลั๊กไฟพ่วง  (500 บาท x 20 อัน) 
6. ค่าถ่ายเอกสาร ( 41 บาท x 77 คน x 1 ชุด ) 

 
 
 
 

7,200 
 
 

6,160 
 

6,930 
 

400 
 

5,775 
385 

10,000 
  3,150 

 
 
 
 

7,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6,160 
 

6,930 
 

400 
 
 
 
 

  3,157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,775 
385 

10,000 
 

รวมเงิน 40,007 7,200 16,647 16,160 
หมายเหตุ : - รายจ่ายรวมทั้งหมด 40,007 บาท (สี่หมื่นเจ็ดบาทถ้วน)  ขอเบิกเพียง 40,000 บาท 
     - ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง :  
1. ความพร้อมของบุคลากร เป็นบุคลากรมาจากหลากหลายองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ใน
การทำงานที่แตกต่างกัน 
 2. การบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ยังขาดความพร้อม 
 3. การติดตามประเมินผล การทบทวนและปรับปรุงไม่สม่ำเสมอ 
การบริหารความเสี่ยง :  
1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ 
การออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 2. การบริหารจัดการในองค์กร ต้องเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเชื่ อมโยงกัน เพื่อให้บุคลากร
สามารถประสานความเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ 
 3. ให้มีการติดตาม และประเมินผลการทำงาน ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
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8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ        การ
พัฒนาตามหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
มีทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้   อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 90  

แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  9.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างผลงานที่มีความโดดเด่นส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
  9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และเป็นกำลังคนที่จะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0  
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โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)ที่(3)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒  :  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓  :  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
งบประมาณ  45,000  บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวอรษา  รัตนแพทย์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) 
............................................................................................................................. ...............................................  

 

1. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่ อวันที่ 30 มีนาคม 2547 
หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยให้มีอำนาจหน้าที ่ดำเนินการส่งเสริคามประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา นอกจากนี้ ตาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักบาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รองรับนโยบาบและแนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั กเรียนและ
นักศึกษา จะต้องดำเนินการบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน ตาภารกิจ
ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความ
ประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา  จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ 
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” ขึน้เพ่ือสร้างระบบ กลไกท่ีชัดเจนถูกต้องและมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถบูรณาได้อย่างมี
ระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการแจ้งเหตุ  จากสายด่วน 
1579 พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข 
2.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
2.3  เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 
เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.4  เพ่ือประสาน ติดตามและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 
2.5  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2.6  เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 3.๑ เชิงปริมาณ 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ในทุกพ้ืนที่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่  โดย
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อยจำนวน 20 ครั้ง/ปี 
 3.๒  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและนักศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปกป้อง แก้ไข พิทักษค์ุ้มครอง และส่งเสริมความประพฤติ 
รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ  ของสถานศึกษา มี
ความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ  มี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม ระยะเวลา (งบประมาณ)  ผู้ควบคุม 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง
กำหนด  แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา   
1.3 สรุปแนวทางแผนส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

 
 
 
 
 
 
  
 
 

16,883 
 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

นางสาว
อรษา   

รัตนแพทย์ 
 

นักวิชา 
การศึกษา
ปฏิบัติการ 

 
กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด

กิจกรรมที่ 2  
การออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและ
จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี               

 
28,117 

กิจกรรมที่ 3      
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กิจกรรม ระยะเวลา (งบประมาณ)  ผู้ควบคุม 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.1 สรุปการดำเนินงานตามแนวทาง, 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเน ินงานตาม
แนวทาง,    แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- - - - และกิจการ
นักเรียน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,883  28,117 45,000 
 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย 
 บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย ทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน                 
25 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6.  งบประมาณ 
 6.1  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเร ียน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในแผนงานพื้นฐานด้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 45,000- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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 6.2 แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการใช้
งบประมาณ  

(ระบุไตรมาส) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
รายการงบประมาณ 
1. ประชุม วางแผนการ
ปฏิบัติงานและสรุปแนวทาง 
แผนงาน กิจกรรมส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

    
 
 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 1 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ - - - - 

กิจกรรมที่ 2  
รายการงบประมาณ 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
    (15 คน x 20 ครั้ง x 120 บาท) 
๒. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
     (รถยนต์ตรวจการณ์ 2 คัน 

  
 
 

36,000 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 

 
9,000 

 
 
 

ไตรมาสที่  
1 - 4 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 45,000 36,000 - 9,000 
กิจกรรมที่ ๓  
รายการงบประมาณ 
ประชุมสรุปผล และรายงานผล 
การดำเนินงาน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 4 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 36,000 - 9,000 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

 
7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
7.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 
7.2.1  จัดทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้
เตรียมตัวและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
  7.2.2  จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของ        
ศูนย์ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
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8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
8.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)              
จากหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด              

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- การสังเกตุ 
- ภาพถ่าย 

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

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- การสังเกตุ 
- ภาพถ่าย 

8.๓ สามารถจัดกิจกรรมการออกตรวจ  
เฝ้าระวังส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่
ตามท่ีกำหนดในโครงการ  

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- ภาพถ่าย 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่
เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 9.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความ
ประพฤตนิักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 9.3 เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  



126 
โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
 (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓  :  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕  :  การปฏิรปูการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง  
                                                          ในศตวรรษที่ ๒๑ 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวอรษา  รัตนแพทย์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับ ออกกฎหมายกระทรวง  หรือ
ระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หมวด  ๗  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (มาตรา 
๖๓ - ๖๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎหมาย  ระเบียบ และประกาศ  รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ลง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ และมีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ซึ่งเป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายและการจัดการ
ระบบงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินการในส่วนของ   ศูนย์
เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เห็นความสำคัญ  จึงได้จัด “โครงการประเมินความสำเร็จ
ของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น เพื่อสร้างระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่าย
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื ่อกำหนดนโยบาย  มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน        
และนักศึกษาในระดับจังหวัดเชียงใหม่  
 2.2  เพื่อให้หน่วยงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  สามารถบูรณาการ      
และขับเคลื ่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีกลไกและเอกภาพ           
ในการดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่   
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3.  เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ  
           3.๑  เชิงปริมาณ  
                  -  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากร        
ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 50 คน 
        -  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  500  คน (100 คน ต่อ 3 รางวัล รวม 15 คน)                         
          3.๒  เชิงคุณภาพ  
        คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าหน้าที่         
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีกลไกการขับเคลื่อนงาน     
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ  มีประสิ ทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและ            
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
 

4.  แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ
ดำเนินงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง
กำหนด  แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติงานในการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
1.3. สรุปแนวทางและแผนส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

- - - - นางสาว
อรษา 
รัตนแพทย์ 
 
นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 
 
กลุ่ม
ลูกเสือยุว
กาชาดฯ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริม   ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ศูนย์
เสมารักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

- 4,930.- - - 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) 

- - 8,440.- - นางสาว
อรษา 
รัตนแพทย์ 
 
นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริม   ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความ

- - 14,030.- 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพิจารณา/ให้ความ
เห็นชอบแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติงานในการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
(จำนวน 1 ครั้ง) 

กลุ่ม
ลูกเสือยุว
กาชาดฯ 

กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลโครงการ
,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
3.1 ประชุมสรุปการดำเนินงานตาม
แนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตาม
แนวทาง,    แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- - - 2,600.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,930.- 8,440.- 16,630.- 30,000.- 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย 
 5.1  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากร         
ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 50 คน   
 5.2  พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  500  คน (100 คน ต่อ 3 รางวัล รวม 15 คน)                         
 

6.  งบประมาณ  
 6.1  จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓0,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 6.2  แหล่งงบประมาณ 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - จำนวน 3๐,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 6.3  แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 
 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลา
การใช้

งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
ขั้นเตรียมการดำเนินงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำร่างกำหนด  แนวทางและ
แผนการปฏิบัติงานในการ

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ไตรมาส  
1-2  
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กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลา
การใช้

งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา   
1.3. สรุปแนวทางและแผน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา   

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รายการงบประมาณ 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - - - - 

กิจกรรมที่ 2  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม   
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาหน่วยงานทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และ
เจ้าหน้าที่    ศูนย์เสมารักษ์ที่
เกี่ยวข้อง 

     
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2 
 
 
 
 

รายการงบประมาณ 
(1) ค่าอาหารกลางวัน ๒,610.- - ๒,๔๐๐.- - 
     - คณะกรรมการฯ  
(๒๕ คน x ๑ มื้อ x 9๐ บาท) - - 

 
๒,250.- 

 
- 

     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(4 คน x ๑ มื้อ x 90 บาท) - - 

 
360.- 

- 
 

(2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

๒,320.- - ๒,๑๐0.- 
- 

     - คณะกรรมการ  
(๒๕ คน x ๒ มื้อ x 40 บาท) - - 

 
2,000.- 

 
- 

     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(4 คน x ๒ มื้อ x 40 บาท) - - 

 
320.- 

 
- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 4,930.- - 4,930.- - 
กิจกรรมที่ 3  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาดีเด่น (รางวัลเสมา
พิทักษ์) 

     
 
 
 

 
 
 
 
 

รายการงบประมาณ 
(1) ค่าอาหารกลางวัน 1,980.- - 1,980.- - 
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กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลา
การใช้

งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

     - คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
(12 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) - - 

 
1,080.- 

 
- 

 
ไตรมาส  

3      - คณะกรรมการพิจารณา 
คุณสมบัติฯ 
(5 คน x 2 มื้อ x 90 บาท) - - 

 
900.- - 

 
(2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

1,360.- - 1,360.- 
- 

     - คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
 (12 คน x 2 มื้อ x 40 บาท) - - 

960.-  
- 

     - คณะกรรมการพิจารณา 
คุณสมบัติฯ 
(5 คน x 2 มื้อ x 40 บาท) - - 

 
 

400.- 
 
- 

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
     (17 คนๆ ละ 300 บาท) 

5,100.- 5,100.-  
- - 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 8,440.- 5,100.- 3,340.- -  
กิจกรรมที่ 4  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม   
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ที่
เกี่ยวข้องจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือพิจารณา/
ให้ความเห็นชอบแนวทางและ
แผนการปฏิบัติงานในการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (จำนวน 1 ครั้ง) 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส  
3-4 

รายการงบประมาณ 
(1) ค่าอาหารกลางวัน 4,410.- - 4,410.- -  
     - คณะกรรมการฯ  
(๔๕ คน x 1 มื้อ x 90 บาท) - - 

 
4,050.- 

 
- 

     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(4 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) - - 

 
360.- 

- 
 

(2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

3,920.- - 3,920.- 
- 
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กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลา
การใช้

งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

     - คณะกรรมการฯ 
(๔๕ คน x 2 มื้อ x 40 บาท) - - 

3,600.-  
- 

     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 (4 คน x 2 มื้อ x 40 บาท) - - 

 
320.- 

 
- 

(3) ค่าวัสดุและเอกสาร 5,700.- - - 5,700.- 
     - ค่าถ่ายเอกสาร/เข้ารูปเล่ม - - - 1,600.- 
     - ค่าวัสดุสำนักงาน - - - 3,000.- 
     - ป้ายไวนิล - - - 1,100.- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 14,030.- - 8,330.- 5,700.- 
กิจกรรมที่ 5 
ประชุมสรุปผล และรายงานผล 
การดำเนินงาน 

     
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส ๔   

รายการงบประมาณ 
(1) ค่าอาหารกลางวัน 1,800.- - 1,800.- - 
     - คณะกรรมการฯ  
 (16 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) - - 

 
1,440.- 

 
- 

     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(4 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) - - 

 
360.- 

- 
 

(2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

800.- - 800.- 
- 

     - คณะกรรมการฯ 
(16 คน x 1 มื้อ x 40 บาท) - - 

640.-  
- 

     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 (4 คน x 1 มื้อ x 40 บาท) - - 

 
160.- 

 
- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 2,600.- - 2,600.- - 
รวม 30,000.- 5,100.- 19,200.- 5,700.-  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
7.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 7.๑  ปัจจัยความเสี่ยง   
   -  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่อาจร่วมประชุมด้วยตนเองได้  
   -  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำใหพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 7.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
   -  กรณีท่ีต้องมอบเจ้าหน้าที่  ขอให้มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง   
  -  สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จัดส่งเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Online 
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8.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
8.1 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
8.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤติ 

-สอบถาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจฯ 
-การสังเกต 
-ภาพถ่าย 

นักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

-สอบถาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจฯ 
-การสังเกต 
-ภาพถ่าย 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันกำหนด
แนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด   
 9.2  ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริม   
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติการ   
 9.๓  การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่           
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ที่(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
            12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
                               เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
                                                                       การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
งบประมาณ  10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพีรญา  วิกาหะ 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม  -  สิงหาคม  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์ที่  3 ข้อ 

๓.๑ ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย   และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ข้อ ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ข้อ ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ข้อ ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน 
นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและ
สถานที่ ข้อ ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ ข้อ ๓.๖ ระบบการผลิตครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากล ข้อ ๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับและประเภท การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น  
และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาเพ่ิมขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ โดยไม่จำกัดเวลา
และสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมตามอุดมการณ์ของยุวกาชาดและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมสนับสนุนงานในท้องถิ่นและชุมชน
ตามโอกาสอันควรและเพ่ือให้การจัดการเรียน การสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามีคุณภาพ บุคลากร
ควรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริม ให้
บุคลากร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ 
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ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดทำนิเทศการกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2565 ขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
ประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล 
 2) เ พ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ บังคับบัญชา ยุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนทัศนะทางด้านกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษาของตน ให้ความช่วยเหลือแนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในการ
บริหารจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 
 3) เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 4) เพื่อสร้างเครือข่ายทางการยุวกาชาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน 
 

3. เป้าหมายของโครงการ 
    3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจำนวน 7 แห่ง 
ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับการนิเทศ มีความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนเพ่ิม
มากขึ้น 
 
4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
4.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้รับความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหา การจัด

กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคาดว่าจะสามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับจากการนิเทศ ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และเกณฑ์ที่
กำหนดได้เสร็จสิ้นตารมระยะเวลาที่กำหนด 

 

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะดำเนินการ) 
กิจกรรมที่ 1  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 

 
 

มกราคม  2565 
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กิจกรรมภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะดำเนินการ) 
กิจกรรมที่ 2 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร 
1.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ โครงการฯ 
 

 
 

มกราคม  2565 – กุมภาพันธ์  2565 

กิจกรรมที่ 3  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะวิทยากร  
3.2 นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ประจำปี 2565  
3.3 มอบเกียรติบัตร 
 

 
 

กุมภาพันธ์  2565 

กิจกรรมที่ 4  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
4.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

กุมภาพันธ์  2565 – มีนาคม  2565 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/พื้นที่ดำเนินการ 
    5.1 สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
                5.1.1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
      5.1.2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
      5.1.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
      5.1.4 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
      5.1.5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
      5.1.6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      5.1.7 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
6. งบประมาณ 
     6.1 แหล่งงบประมาณ 
 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร 
1.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ โครงการฯ 
     - กรอบเกียรติบัตร กระดาษเกียรติบัตร 
กิจกรรมที่ 3  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที ่คนละ 35 บาท x  6 คน x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที ่คนละ 80 บาท x  6 คน x 1 มื้อ 
3.2 นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาประจำปี 
2565  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  
คนละ 120 บาท x  6 คน x 5 วัน 
- ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการบุคคลภายนอก 
2 คน x 300 บาท x 5 วัน) 
3.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ 
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3.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการนิเทศ ฯ  
3.4 แฟ้มเอกสารสำหรับคณะกรรมการนิเทศ ฯ 
3.5 กระดาษ A 4  
3.6 กระดาษเกียรติบัตร 
3.7 กล่องพลาสติกสำหรับบรรจุเอกสารการนิเทศ 
กิจกรรมที่ 4  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
4.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
      4.2.1 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ ฯ 
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หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       7.1.1 เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19)ซึ่งได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ  สถานศึกษาไม่ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site 
ได้ คณะกรรมการฯอาจไม่สามารถดำเนินการออกนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาตาม
กำหนดการได้     
                   7.1.2 การนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา ต้องมีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หากดำเนินการอบรม
แบบ online ผู้เข้ารับการนิเทศอาจไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านการสื่อสารระหว่าง
คณะกรรมการ 
และผู้เข้ารับการนิเทศ    
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       7.2.1 เลื่อนกำหนดการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษาไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย 
       7.2.2 จัดรูปแบบการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา แบบ online   
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
- การออกนิเทศการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษาโดยตรง 
- รายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ 

ประเมินผลจากการออกนิเทศ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยุวกาชาดในสถานศึกษา
ตามแบบประเมิน 

แบบประเมินผล 
การนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 
 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
        1) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ที่จะ

นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด
ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล 

              2) ผู ้บริหาร ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี ่ยนทัศนะทางด้านกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาของตน ให้ความช่วยเหลือแนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมยุวกาชาดไทย 

              3) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี      
           จังหวัดเชียงใหม่   
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

   เรื่องและประเด็นการปฏริูปที่ ๕ : การปฏริูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
งบประมาณ  40,000  บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพีรญา  วิกาหะ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน  2564 –  สิงหาคม  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  กำหนดวิสัยทัศน์คือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ ซึ่งในข้อ 3 
เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ ผนึกกำลังมุ่งสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับกิจกรรมยุวกาชาดที่เป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสังคมไทยและความมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม  ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดยังเน้นใน
เรื่องของทักษะและกระบวนการในรูปของระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะ
เกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
 เนื่องจากสภาพปัจจุบันนี้มีหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนจำนวนมากที่ยกเลิกการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมมีจำนวนน้อยมากและ
ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ซึ่งบางสถานศึกษาที่เคยมีการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด อาจมีเหตุผลมาจากการขาดแคลนครูผู้สอน  ครูผู้สอนขาดความรู้ ความสามารถด้านยุว
กาชาด หรือมีข้อจำกัดในด้านอื่นๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึง
ความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปียุวกาชาดไทย) 
เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ให้ก่อตั้งยุวกาชาดและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งให้ความสำคัญกิจกรรมยุว
กาชาดไทย  

 อนึ่ง ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVID 19) โดยเริ่ม
กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย และภายจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทุกวัน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจำปี 2565 
 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมจากการปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาดที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปีซึ ่งเป็นการรวมคนจำนวนมาก 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อติดเชื้อโรคดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) เป็นการสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการดำเนินกิจกรรม
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ยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ยุวกาชาด ได้มีรู้รัก สามัคคี 
รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การประกวดวาดภาพระบายสีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมยุวกาชาด
และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการประกวดการเดินสวนสนามของผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนักในความสำคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จัก
บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 2.๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษามากข้ึน 
 2.3 เพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
อย่างทั่วถึง 
 2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับชุมชนของตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
      3.1 เชิงปริมาณ   
                       - สถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  17  แห่ง 
               - เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษา ใน
หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 700 คน  
      - กิจกรรมในระดับสถานศึกษา จำนวน 1,500 คน 
 

         3.๒ เชิงคุณภาพ  
                     สมาชิกยุวกาชาด ได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้นำ รู้รัก สามัคคีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น  
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความจำเป็นของ
โครงการ 
1.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.4 ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 แจ้งสถานศึกษาดำเนินการจัด
กิจกรรมปฏิญาณตนและเดนิสวนสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
9,175 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

   
 
 

นาง
พีรญา 
วิกาหะ 

 
กลุ่ม

ลูกเสือยุว
กาชาด
และ
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในระดับ
สถานศึกษา (ระหว่างวนัที่ 1 – 30 
มกราคม 2565) และรายงานผลให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งยวุ
กาชาดเข้าร่วมกิจกรรมวันคลา้ยวัน
สถาปนาครบรอบ 100 ปี ระดบัจังหวัด
เชียงใหม่ 
2.3 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์  
ให้สถานศึกษาจัดสง่ผลงานเข้าประกวด 
เพื่อรับเกียรติบัตร ระดับจังหวัด ดังนี ้
- ผลงานสถานศึกษาดีเด่น ผูบ้ริหารดีเด่น 
ครูผู้สอน และยุวกาชาดดีเด่น 
- การประกวดวาดภาพระบายสี 
- การประกวดระเบียบแถว 
2.4 จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น 

กิจการ
นักเรียน 

2.5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
คณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด
วาดภาพระบายสี คณะกรรมการ
ประกวดระเบียบแถว และ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงใหม่  
2.6 คณะกรรมการตัดสินประกวดการ
เดินสวนสนามลงพื้นที่เพ่ือตัดสินการ
ประกวดฯ 
กิจกรรมที่ 3  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 การจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดและงานชุมนุมยุว
กาชาดในวาระครบรอบ 100 ปี และ
การมอบรางวัลและเกียรติบัตรเช ิดชู
เก ียรต ิให ้ก ับย ุวกาชาดผู ้ ได ้ร ับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล ในวันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย ระดับจังหวัด 
(วันที่ 27 มกราคม 2565 ) 
กิจกรรมที่ 4  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,825 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  นาง
พีรญา  
วิกาหะ 

 
กลุ่ม

ลูกเสือยุว
กาชาด
และ

กิจการ
นักเรียน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 รวบรวมผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 
4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
โครงการฯ 
4.3 รายงานผลแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

  40,000    
5. พื้นที่เป้าหมาย 1. สถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 แห่ง  
    2. ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สา อำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
    3. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความจำเป็นของโครงการ 
1.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.4 แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.1 จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ยุวกาชาดดีเด่น และผลงานต่างๆเพื่อเตรียมเข้าที่ประชุม ฯ 
2.2. ขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการ 
2.1.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และ
คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
- ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินผลงาน (30 คน x 35 บาท )  
- ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงาน 
(15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวนัสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินผลงาน จำนวน 30 คน x 80 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน (13 คน x 400 บาท)   

 
 
 
 
 
 
 

9,175 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5,200 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,050 
 

525 
 

2,400 
 

 

 
 
 



142 
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2.2 การดำเนินกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนและเดิน 
สวนสนามของผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิก 
ยุวกาชาด และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศ
การประกวดผลงานประเภทต่างๆ    
- ค่าเช่าสถานที่ 
- ค่าอาหารว่างสำหรับคณะครูและนักเรียนวงโยธวาธิต 
และกองเกียรติยศ (150 คน x 35 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ ฯ 
และแขกผู้มีเกียรติ ( 60 คน x 35 บาท ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะครูและ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ( 340 คน x 35 บาท ) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงหน่วยรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตรวจหา
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (8 คน x 120 บาท)  
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- กระดาษเกียรติบัตร กรอบเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ป้ายไวนิล ถุงมือ ด้ามธง 
ก ิจกรรมท ี ่  3 ประเม ินผลโครงการ,สร ุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 รวบรวมผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ ฯ 

30,825 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

 
2,000 
5,250 

 
2,100 

 
11,900 

 
960 

 
3,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
5,000 

 
 
 
 

 
615 

รวมเงิน 40,000 5,200 29,185 5,615 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           7.1. ปัจจัยความเสี่ยง 
                 7.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติกิจกรรม  
                  7.1.2 โรงเรียนไม่สามารถนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงร้อยละ 100   
       7.1.3 เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะ
ไม่สามารถดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดได้ครบทุกกิจกรรมในโครงการ      
 7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       7.2.1 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาด ในระดับสถานศึกษาของตนเองและรายงานผลการดำเนินงานให้  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ  
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        7.2.2 ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศของ ศบค. จังหวัดเชียงใหม่  
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
รายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ แบบรายงานผลการดำเนิน

โครงการของสถานศึกษา 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.๑  เจ้าหน้าที่ ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรม                      
ยุวกาชาด มากขึ้น  
 8.๒  สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงออก ในทางสร้างสรรค์ และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
 8.๓  หน่วยงาน สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดต่อเนื่องและ                   
เพ่ิมมากขึ้น  
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โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 501 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
   12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรปูที่ ๔ : การปฏิรปูกลไกและระบบการผลติ คัดกรองและพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
งบประมาณ 79,600 บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพีรญา  วิกาหะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม  2564  -  พฤษภาคม  2565 
 

2. หลักการและเหตุผล  
กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  

รักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วไป และมีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม แต่การที่จะบำเพ็ญ
ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้จริงนั้น จำเป็นต้องมีทักษะในเรื่องนั้นๆ จากสภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  
ในปัจจุบัน จำนวนบุคลากรหรือครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาดยังมีปริมาณจำนวนที่ยังมีไม่มากนัก อีกทั้ง
ยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และขาดเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้   

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนั กเรียน ได้เล็งเห็น
ประโยชน์และความสำคัญในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา มีคุณภาพ บุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และเป็นการเพิ่มปริมาณบุคลากรเครือข่าย จึงได้
จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 501 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
 3.๑  เพื่อและสร้างเครือข่ายบุคลากรทางกิจการยุวกาชาด และเผยแพร่กิจการยุวกาชาด 

 3.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด และนำไปจัดกิจกรรม  
ยุวกาชาดตามหลักสูตรยุวกาชาด ในสถานศึกษา 
 3.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  
 บุคคลที ่จะเข้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี ้ จะต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีส ุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์   
ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด บุคคล
ทั่วไปที่สนใจ จำนวน 66  คน 
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 4.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
  ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจมีทักษะ

ประสบการณ์มีเทคนิคต่างๆที่จะจัดกิจกรรมยุวกาชาดและสามารถบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาด ใน
หน่วยงานและสถานศึกษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

5.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต  - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ  

  ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ 
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
  ต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำความรู้ 
  ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลา  

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะดำเนินการ) 
กิจกรรมที่ 1 

เดือน ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

กิจกรรมที่ 2  
เดือน  มกราคม  2565 
เดือน  มีนาคม 2565 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร 
- จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

กิจกรรมที่ 3  
25 - 27  มีนาคม  2565 - ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 4 
ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 - สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

รายงานผล 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
ในสถานศึกษา ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 66 คน 
 

8. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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9. งบประมาณ   
 9.1 แหล่งงบประมาณ 
       สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
          9.2 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 39,600 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงิน 79,600 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1      
 
 

ไตรมาส 
ที่ 1-2 

รายการงบประมาณ     
(1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน     
(2) ประชาสัมพันธ์โครงการ     
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1     
กิจกรรมที่  2  จัดประชุมคณะวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะวิทยากร       
 ( 13 คน x 1 มื้อ x 80 บาท   
- ค่าอาหารว่างสำหรับคณะวิทยากร   
  ( 13 คน x 1 มื้อx 40 บาท   

1,495   
1,040 

 
520 

  
 

ไตรมาส 
ที่  2 

 
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรม        

 
 
 

 
ไตรมาส 
ที่  2 

 
 
 
 

   

รายการงบประมาณ     
(1) ค่าอาหารกลางวัน 18,960    
-วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม (79 คน x 
3 มื้อ x 80 บาท)     

18,960 
 

(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
-วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม (79 คน x 
6 มื้อ x 35 บาท)  )   

16,590 
  

16,590 
 

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร 32,100     
- วิทยากรบรรยาย วิทยากรบุคคลภายนอก 
(10.30 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 
- วิทยากรบรรยาย ครูวิทยากรประจำการ 
 (3.30 ชัว่โมง x 600 บาท) 
- วิทยากรกระบวนการภาคปฏิบัติ 
 (ประจำกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม 
 (4 คน x 1 ชั่วโมง  x 1,200 บาท) 
 (3 คน x 3 ชั่วโมง  x 1,200 บาท) 
 (1 คน x 3 ชั่วโมง  x 600 บาท) 

  
 
 

 12,600 
 

2,100 
 

 
 

4,800 
10,800 

1,800 
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

(4) ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่(วันเตรียม
สถานที่และวันจัดกิจกรรม จำนวน 4 
วัน 
จำนวน 3 คน x 4 วัน x 200 บาท 

2,400  2,400 
  

  

(5) ค่าวัสดุและเอกสาร 5,490    
5.1 ค่าสมุดปกอ่อน 
5.2 กระดาษ A4 
5.3 กระดาษบรุ๊ฟ ,กล่องพลาสติกบรรจุ
เอกสาร ปากกาเคมี ค่ากรอบเกียรติบัตร 
5.4 ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกอบรม 
5.5 ค่าเข็มครูผู้สอน 
5.6 กระดาษการ์ดขาวขนาด 200แกรม 
(6) ค่าบำรุงสถานที่ 
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงานผล 
การดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

2,500 

  
 

 
 
 
 
 

2,500 

720 
455 
288 

 
792 

3,300 
  
 

รวม 79,600 32,100 42,010   5,490  
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 10.1 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมตามบริบทของพ้ืนที่ และห้วงเวลาของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม   
 10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โควิด 
 10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครบตามเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ 
   

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.๑  ผู ้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ที ่ได้รับ                    

ไปเผยแพร่แนวความคิด และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นตามแนวทางของยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.๒  ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปบริหารงานและจัดการในหมู่ยุวกาชาด

โรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
11.๓  ผู้ผ่านการฝึกอบรม ไดป้ระชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้ 
11.4  ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกยุวกาชาด และเครือข่ายการดำเนินงานยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
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โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 502 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
   12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

    เรื่องและประเด็นการปฏิรปูที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ 
                                                  ครูและอาจารย 

    เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
                                                     ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
งบประมาณ  79,600 บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพีรญา  วิกาหะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม  2564  -  สิงหาคม  2565 
 

2. หลักการและเหตุผล  
กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  

รักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วไป และมีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม แต่การที่จะบำเพ็ญ
ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้จริงนั้น จำเป็นต้องมีทักษะในเรื่องนั้นๆ จากสภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  
ในปัจจุบัน จำนวนบุคลากรหรือครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาดยังมีปริมาณจำนวนที่ยังมีไม่มากนัก อีกทั้ง
ยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และขาดเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้   

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้เล็งเห็น
ประโยชน์และความสำคัญในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา มีคุณภาพ บุคลากร  
มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และเป็นการเพิ่มปริมาณบุคลากรเครือข่าย จึงได้
จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 502 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 3.๑  เพื่อและสร้างเครือข่ายบุคลากรทางกิจการยุวกาชาด และเผยแพร่กิจการยุวกาชาด 

 3.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด และนำไปจัดกิจกรรม  
ยุวกาชาดตามหลักสูตรยุวกาชาด ในสถานศึกษา 
 3.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  
 บุคคลที ่จะเข้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี ้ จะต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีส ุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์   
ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด บุคคล
ทั่วไปที่สนใจ จำนวน 66 คน 
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 4.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
  ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจมีทักษะ

ประสบการณ์มีเทคนิคต่างๆที่จะจัดกิจกรรมยุวกาชาดและสามารถบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาด  
ในหน่วยงานและสถานศึกษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

5.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต  - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ  

  ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ 
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
  ต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำความรู้ 
  ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลา  

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะดำเนินการ) 
กิจกรรมที่ 1 

เดือน ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

กิจกรรมที่ 2  
เดือน  มกราคม  2565 
เดือน  มีนาคม 2565 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร 
- จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

กิจกรรมที่ 3  
9 - 11  เมษายน  2565 - ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 4 
ภายในเดือน สิงหาคม 2565 - สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

รายงานผล 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
ในสถานศึกษา ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 66 คน 
 

8. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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9. งบประมาณ   
 9.1 แหล่งงบประมาณ 
        - สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
  - ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 39,600 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อย
บาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 79,600 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1      
 
 

ไตรมาส 
ที่ 1-2 

รายการงบประมาณ     
(1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน     
(2) ประชาสัมพันธ์โครงการ     
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1     
กิจกรรมที่  2  จัดประชุมคณะวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะวิทยากร 
และ เจ้าหน้าที่       
 ( 14 คน x 1 มื้อ x 80 บาท   
- ค่าอาหารว่างสำหรับคณะวิทยากร   
  ( 14 คน x 1 มื้อx 35 บาท   

1,610   
1,120 

 
490 

  
 

ไตรมาส 
ที่  3 

 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรม        
 
 
 

 
ไตรมาส 
ที่  3 

 
 
 
 

   

รายการงบประมาณ     
(1) ค่าอาหารกลางวัน 19,200    
-วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม (80 คน 
x 3 มื้อ x 80 บาท)     

19,200 
 

(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
-วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม (80 คน 
x 6 มื้อ x 35 บาท)  )   

16,800 
  

16,800 
 

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร 32,100     
- วิทยากรบรรยาย วิทยากรบุคคลภายนอก 
(10.30 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 
- วิทยากรบรรยาย ครูวิทยากรประจำการ 
 (3.30 ชัว่โมง x 600 บาท) 
- วิทยากรกระบวนการภาคปฏิบัติ 
 (ประจำกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม 
 (4 คน x 1 ชั่วโมง  x 1,200 บาท) 
 (3 คน x 3 ชั่วโมง  x 1,200 บาท) 
 (1 คน x 3 ชั่วโมง  x 600 บาท) 

  
 
 

 12,600 
 

2,100 
 

 
 

4,800 
10,800 

1,800 
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

(4) ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ (วันเตรียม
สถานที่และวันจัดกิจกรรม จำนวน 4 
วัน 
จำนวน 3 คน x 4 วัน x 200 บาท 

2,400  2,400 
  

  

(5) ค่าวัสดุและเอกสาร 4,990    
5.1 ค่าสมุดปกอ่อน 
5.2 กระดาษ A4 
5.3 กระดาษบรุ๊ฟ 
5.4 ค่ากรอบเกียรติบัตร 
5.5 ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกอบรม 
5.6 ค่าเข็มครูผู้สอน 
5.7 กระดาษการ์ดขาวขนาด 200 แกรม 
(6) ค่าบำรุงสถานที่ 
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงานผล 
การดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

2,500 

  
 
 
 
 
 
 

2,500 
 

600 
 
 

300 
790 

3,300 
 
 

 
 

 

รวม 79,600 32,100 42,410   
4,,990 

 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 10.1 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมตามบริบทของพ้ืนที่ และห้วงเวลาของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม   
 10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โควิด 
 10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครบตามเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ 
   

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.๑  ผู ้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ที ่ได้รับ                    

ไปเผยแพร่แนวความคิด และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นตามแนวทางของยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.๒  ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปบริหารงานและจัดการในหมู่ยุวกาชาด

โรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
11.๓  ผู้ผ่านการฝึกอบรม ไดป้ระชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้ 
11.4  ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกยุวกาชาด และเครือข่ายการดำเนินงานยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
    

  



152 
โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 : การปฏิรปูการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน 
                                                                ศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ  715,220 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วนถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรัชภูมิ สมสมัย และคณะ กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต                      
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
1. หลักการและเหตุผล  
 การศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้ งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้
เยาวชนมีความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ ์ทองนาค,  2547, หน้า 1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป็น
องค์ประกอบอย่างหนึ ่ ง ท ี ่บ ่งบอกถ ึงค ุณภาพทางการศึกษาและค ุณภาพของผ ู ้ เร ียน ซ ึ ่ งน ับต ั ้ งแต่
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมิน
สัมฤทธิ์ ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินได้ - ตก และการอนุมัติความสำเร็จการศึกษา เป็น
อำนาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื ่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่าง
ภูมิภาค   
 การวัดและประเมินผลระดับชาตินั้น เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 เข้ารับการ
ประเมินผล จากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือนำไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 
 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน  
กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการ
ประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 
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 ในปีการศึกษา 25๖4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ให้เป็นศูนย์สอบสำหรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ใน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้การบริหารการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 
และยุติธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖4  

2. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖4   มีความ ถูกต้อง 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net)  ปี
การศึกษา ๒๕๖4 จำแนกเป็นระดับศูนย์สอบ จำนวน 50 คน และระดับสนามสอบ จำนวน 1,548 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)                      
ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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   

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบเพื่อ
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 
 
5. พื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัด      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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6. งบประมาณ 715,220  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้   

ที่ รายการ งบประมาณ จำนวน 
ตอบ
แทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ 24-28 มค 65 6,000           
 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการศูนย์สอบฯ        20 300 0 0 6,000 

2 จัดเตรียมข้อสอบ (3-10 กพ 65) 6,000           
 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการศูนย์สอบฯ        20 300 0 0 6,000 

3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ (4 
กุมภาพันธ์ 65) 

5,000           

 3.1 ค่าอาหารวา่งกรรมการสนามสอบฯ   100 0 50 0 5,000 
4 ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ  

(7 กุมภาพันธ์ 65) 
17,500           

 4.1 ค่าอาหารกลางวันกรรมการระดับศูนย์สอบ   50 0 250 0 12,500 
 4.2 ค่าอาหารวา่งกรรมการระดับศูนย์สอบ   50 0 100 0 5,000 

5 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบสัญจร 
(9-10 กุมภาพันธ ์65) 

11,000           

 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการศูนย์สอบฯ   
วันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 

  10 300 0 0 3,000 

 5.2 ค่าอาหารวา่งกรรมการสนามสอบฯ  
วันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 

 50 50 0 0 2,500 

 5.3 ค่าตอบแทนกรรมการศูนย์สอบฯ   
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

  10 300 0 0 3,000 

 5.4 ค่าอาหารวา่งกรรมการสนามสอบฯ  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 50 50 0 0 2,500 

6 ดำเนินการจัดสอบ ป.6 321,000           
 6.1 ค่าตอบแทนหวัหนา้สนามสอบ   26 950 0 0 24,700 
 6.2 ค่าตอบแทนกรรมการกลาง   58 450 0 0 26,100 
 6.3 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ   392 450 0 0 176,400 

 6.4 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน   39 750 0 0 29,250 
 6.5 ค่าตอบแทนนกัการ   39 450 0 0 17,550 
 6.6 ค่าตอบแทนคุมนักเรียน   94 500 0 0 47,000 

7 ดำเนินการจัดสอบ ม.3 204,500           
 7.1 ค่าตอบแทนหวัหนา้สนามสอบ   20 950 0 0 19,000 
 7.2 ค่าตอบแทนกรรมการกลาง   44 450 0 0 19,800 
 7.3 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ   278 450 0 0 12,5100 

 7.4 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน   29 900 0 0 26,100 
 7.5 ค่าตอบแทนนกัการ   29 500 0 0 14,500 

8 ดำเนินการตรวจเยีย่มสนามสอบ โดยกรรมการศูนย์
สอบ 47 คน 

97,360 
          

 8.1 ค่าที่พัก   1 0 6,000 0 6,000 
 8.2 ค่าตอบแทน   1 56,600 0 0 56,600 
 8.3 ค่าพาหนะ   1 0 36,160 0 36,160 

9 ดำเนินการศูนย์สอบ (กรรมการ 8 คน) 39,460           
 9.1 ค่าอุปกรณ์ เอกสาร   1 0 0 6,060 6,060 
 9.2 ค่าเช่าสถานที ่   1 0 10,000 0 10,000 
 9.3 ตอบแทนบุคลากร   8 1,300 0 0 10,400 
 9.4 ตอบแทนประธานศูนย์สอบ   1 10,000 0 0 10,000 
 9.5 ค่าน้ำมัน  1 0 3,000 0 3,000 
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ที่ รายการ งบประมาณ จำนวน 
ตอบ
แทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

10 ประชุมสรุปงาน กุมภาพันธ์ 2565 6,000      
 10.1 ตอบแทน  20 300 0 0 6,000 

 รวมงบประมาณ 715,220      
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกกิจกรรม 
 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    1.สถานการณ์การแพร่กระจายไวรัส Covid -19 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1.ทำกิจกรรมต่างๆตามมาตรการของ สทศ. 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net)  ปีการศึกษา ๒๕๖4 มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารการทดสอบ 

1.ความพึงพอใจของผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖4  

1.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)     
ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่  
 (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
งบประมาณ 9,160 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวสิตา ท้าวคำมา , นางสุภาภรณ์  อินทมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิ ตร
กับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (11) กล่าวถึงประเด็นพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดพันธกิจข้อ 2) สร้างความเสมอภาคและ                        
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  ทั้งนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที ่ในการปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยในข้อ 11 (5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื ่อผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้มีความสามารถพิเศษ                     
เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที ่ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ซึ ่งส่งผลต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาหรือ                     
มีแนวโน้มที่จะออกจากระบบการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาตามความเหมาะสม เป็นการเพิ่มโอกาสใน
การศึกษาต่อในระบบการศึกษา รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความสามารถ ตลอดจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และ
สถาบันการศึกษาต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

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

2 รางวัล 
 เชิงคุณภาพ 

1. เพ่ิมโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แสดงออกถึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง และเกิดความรู้สึกอยากพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีมากขึ้นต่อไป 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. จัดทำโครงการ/แผนการ
ดำเนินงาน เสนอ กศจ. ทราบ 

 - - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

2. การประชุมพิจารณา
คัดเลือก คัดสรรเด็ก 

- 4,000 4,000 1,160 ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

3. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน เสนอ กศจ. ทราบ 

 - - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. งบประมาณ 9,160 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมจัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงาน เสนอ 
กศจ. ทราบ 

-   
 

 
 

2. การประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็ก จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 
2.1 คัดเลือกเด็กเพ่ือรับทุนการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 16 คน*13 บาท*2 ครั้ง 
- ค่าเดินทางไปราชการ 10 x 240 
2.2 คัดเลือกเด็กเพ่ือรับรางวัล จำนวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน*13 บาท*2 ครั้ง 

9,160   
 

4,160 
2,400 

 
2,600 

 

2. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เสนอ กศจ. ทราบ -  -  
รวมเงิน 9,160 - 9,160 - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    ๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเด็ก 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ๑. ปรับรูปแบบการประชุม เช่น เว้นระยะห่างการนั่งประชุม ลดระยะเวลาการร่วมประชุม หรือการ
ประชุมออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒. จัดทำเอกสารเกณฑ์การคัดเลือกที่มีความชัดเจน และให้คณะกรรมการศึกษาเกณฑ์อย่างละเอียด
ก่อนการประชุม 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการ

สนับสนุนทุนการศึกษา 
พิจารณาการได้รับทุนการศึกษา
ของนักเรียน 

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

2.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 

พิจารณาจากการได้รับรางวัลเชิด
ชูเกียรติของนักเรียน 

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

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   1. นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
  2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 
          ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนย่อยของแผนแม่บท 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา  ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
งบประมาณ 30,300 บาท (สามหมื่นสามร้อยบาท) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวปานมนัส โปธา , นางสาวชัชฎาภรณ์ ชัยพรม  
ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่อง (1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา  
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย  โดยอำนาจ
หน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1)  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมี
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย  
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)  มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้นๆ โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมาตา 33 ให้ส่วนราชการ
จัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการต่อไปหรือไม่  โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง และ (3) กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2560 หมวด 5 มาตรา 54 หน้าที่ด้านการศึกษา รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่เนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไป
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ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
 ดังนั้น จากข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะ
ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคระดับพ้ืนที่  จึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะห้า
ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดช่วงระยะเวลาการขับเคลื่อนที่ชัด  และมีความเชื่อมโยงแผนทุก
ระดับตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)และสอดคล้องกับระบบการติดตามประเมินผลระดับชาติ  
(eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ให้ตอบสนองตาม
ข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับจังหวัด และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดเป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องด้าน
การศึกษา ร่วมเสนอแนวทางการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและมีการขับเคลื่อนแผนระดับต่างๆลง
สู่การปฏิบัติตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
จึงได้จัดทำ โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์
เชิงพ้ืนที่ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ ) ” ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 3565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
การวางแผนในปีต่อ ๆไป 
 2.2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2566-2570  ที่มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง   
 2.3 เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  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 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1) จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 3565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ใน
ระยะปีงบประมาณ 2565  
  2) จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ในระดับพ้ืนที่ 
       3) จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
2565 
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 
2566-2570 

- 24,250 - ผอ.กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

- - - 6,050 ผอ.กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ 30,300 บาท (สามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)   
    แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-
2570 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (50 คน * 1 มื้อ * 300 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (50 คน * 2 มื้อ * 50 บาท 
- ค่าวัสดุการประชุม 
- ค่าจัดทำเอกสารการประชุม 
- ค่าจัดทำเล่มแผนฯ 

 
 
 
 
 

15,000 
 

5,000 
1,000 
2,000 
1,250 

  
 
 
 
 

15,000 
 

5,000 
 

2,000 
1,250 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (26 คน * 1 มื้อ * 90 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (26 คน * 2 มื้อ * 40 บาท 
- ค่าวัสดุการประชุม 
- ค่าจัดทำเอกสารการประชุม 

 
 
 

2,340 
 

2,080 
850 
780 

  
 
 

2,340 
 

2,080 
 

780 

 
 
 
 
 
 

850 

รวมเงิน 30,300 - 28,450 1,850 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม 
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7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง : หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนไม่สามารถร่วมประชุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงาน
อ่ืนให้เข้าร่วมประชุมโดยชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2563 – 3565) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
 
 
 
2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
พ.ศ. 2566-2570  
 
3. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
2565 

- มีกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 
3565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
- มีกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่  พ.ศ. 2566-2570 
-มีกระบวนการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

- แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2563 – 3565) ฉบับ
ทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
และแผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
- แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 
2566-2570 
- เล่มข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนที่  9.2 จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ในระดับพ้ืนที่ 
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โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.   
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                         
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
  (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
งบประมาณ               90,900  บาท  (เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2564  –  30 กันยายน 2565 
............................................................................................................................. ................................................. 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม หัวข้อการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้
กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มี
มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
การศึกษาในระดับจังหวัด 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ข้อ ๗ กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้
มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา 
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีการ
ประสานและบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมี
แนวทางท่ีผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  รัฐมีความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐาน
สำคัญของการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตาม
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ความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแท้จริง จึง
กำหนดให้มีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) คิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู ้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ ทางการศึกษาของผู้เรีย น รวมทั้งเพ่ือ
ดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน (2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจาย
อำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สร้างและ
พัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการ
บริหารและการจัดการการศึกษาขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่องในการ
กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้  

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศกำหนดเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาตาม “พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562” 
นับเป็นโอกาสของคนเชียงใหม่ที่จะพัฒนากลไกและกระบวนการปฏิรูปการศึกษา ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ โดยสามารถมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว ไม่ต้องอิงกับ
มาตรฐานและกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นหรือไม่เอ้ือต่อส่วนกลาง ทั้งนี้ ต้นทุนเดิมก่อนการประกาศพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาโดยคนเชียงใหม่ ยึดพื้นที่
เชียงใหม่เป็นตัวตั้งเพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ในรูปแบบของ “ภาคีเชียงใหม่
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” โดยการรวมตัวของทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องต่างมีความตระหนักในปัญหาและ
พยายามหาทางออกร่วมกันในโจทย์วิกฤตของการศึกษาท้ังระบบใหญ่และระดับพื้นที่  

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Area Base Education Quality Assurance : 
ABEQA) โดยเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายและผลลัพธ์หลักอยู่ที่ “ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา” ผ่านกระบวนการออกแบบการทำงานร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน ซึ่งแนวคิดนี้จะทำให้
มีการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลักที่ชัดเจน มีการออกแบบแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กัน ใช้การสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ลงมือการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและจากแนวคิด
ที่ว่า “การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะการเรียนรู้นำการศึกษา 
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ และการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้
จำกัดเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น” และในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
สถานศึกษาสามารถพิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาที่ขึ ้นอยู่กับสภาพบริบท ความเหมาะสม และความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่แต่ละแห่ง จากแนวคิดและแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง ทั้งสถานที่จัดการเรียนรู้ และเวลาที่เรียนรู้ โดยที่การวัดและประเมินผลผู้เรียนก็ควบคู่
ไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ของครูเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้การวัดและประเมินผลสามารถสะท้อนคุณภาพ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถนำผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดแนว
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ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด เรื่อง 
การประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย โดยให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับให้บุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ตลอดจน
ครูผู้สอนนำไปใช้วางแผนและเป็นกรอบในการดำเนินงาน 

จากเหตุผลและความสำคัญข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องจัดให้มีโครงการ
ขับเคลื ่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.1 เพื่อให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม

และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  ๓.2 เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  

 ๓.3 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการศึกษา  

๔. เป้าหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๔.๑ มแีนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง

ตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ผ่าน
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  

    ๔.๒ มีปฏิทินการกำกับ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส  

๔.๓ บุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดของ
จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
(Area Base Education Quality Assurance : ABEQA) เพื ่อการปร ับปร ุงแก้ ไขแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กร

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน มีส่วน
ร่วมในการกำหนดรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตาม
บริบทของจังหวัด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล  

2) จังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบและกลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ซึ่งกำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัด
ที่มีภารกิจเกีย่วข้องกับการจัดการศึกษา  

3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผลการดำเนินงานตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เช ียงใหม่ (Area Base Education Quality Assurance : ABEQA) เพื ่อการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
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5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  

1. องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  
2. บุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาทุกสังกัดของจังหวัด

เชียงใหม่ 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

       6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1) จังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัดที่กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  

2) จังหวัดเชียงใหม่มีผลการดำเนินงานเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนในการกำกับ ติดตาม
และประเมินผล การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอย่างมีส่วนร่วมและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                     

๓) จังหวัดเชียงใหม่มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

                 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถบริหารจัดการศึกษา และปฏิบัติงานภายใต้องค์คณะ
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดได้    

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด 
                 2) ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด และสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนใน
การกำกับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
                 3) การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
                 4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ตามแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
(Area Base Education Quality Assurance : ABEQA) 
 

๘. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กำหนดรูปแบบ/แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

(-)     ผู้รับผิดชอบ
ทุกสังกัด 
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เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
จัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของ
จังหวัด และสร้างเครื่องมือในการ
จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผน
ในการกำกับ ติดตาม รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม
แนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

 (90,900)    ผู้รับผิดชอบ
ทุกสังกัด 

กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม และ
ประเมิน ผลการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึงของจังหวัดตามแนวทาง 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

  (-)   ผู้รับผิดชอบ
ทุกสังกัด 

กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดย
ผ่านกลไกของ กศจ. ตามแนวทางการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(Area Base Education Quality 
Assurance : ABEQA) 

   (-) 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

๙. พื้นที่เป้าหมาย    
        หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐. งบประมาณ    90,900 บาท (เก้าหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน) ถัวจ่ายจริงทุกกิจกรรม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนด

รูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง ตามบริบท
ของจังหวัด 

    

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 

   กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด 
และสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และ
วางแผนในการกำกับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 115 คน 
(50 บาท x 2 มื้อ x 115 คน)  เป็นเงิน 11,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 115 คน คนละ 300 บาท จำนวน 1 มื้อ  
(300 บาท x 1 มื้อ x 115 คน) เป็นเงิน 34,500 บาท 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง 115 คน คนละ 300 
(300 บาท x 115 คน) เป็นเงิน 34,500 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน จำนวน ๖ ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ  6๐0 บาท  เป็นเงนิ   7,2๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ ์/ เอกสารประกอบการประชุม 

90,900 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 

7,200 

- 

 
 
 
 
 
 

 
 
11,500 

 
34,500 

 
34,500 

 
- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

3,200 

                          รวมกิจกรรมที่ 2 90,900 7,200 80,500 3,200 
กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ
ทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

 
 

 

   

                                           รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
  กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
ตามแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษา
นำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(Area Base Education Quality Assurance : 
ABEQA) 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ ์/ เอกสารรายงานโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
                                              รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
                                             รวมทุกกิจกรรม 9๐,9๐๐ 3,600 84,0๐๐ 3,3๐๐ 

 
๑๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
   ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

   ๒. ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อาจไม่นำแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ๑. ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการ 
    ๒. กำหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพ้ืนที่และมีความแตกต่างไปจากภารงานปกติ 
    3. มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
 
๑๒. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. จังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัดที่กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม 

การนิเทศติดตาม แบบติดตาม และ
ประเมินผลการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

2. จังหวัดเชียงใหม่มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

การนิเทศติดตาม แบบติดตาม และ
ประเมินผลการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

3. จังหวัดเชียงใหม่มีความร่วมมือของเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

การนิเทศติดตาม แบบรายงานการพัฒนา
เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑3.1 บุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาทุกสังกัดของจังหวัด
เชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด  
 ๑3.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ ตามบริบทของจังหวัด ในการประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ ้นเคย  เพื่อส่งเสริมการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

 13.3 ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
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โครงการสนับสนุนการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่ข้อ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
 (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ          
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา  
ผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง  การ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุ         

เปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

งบประมาณ  60,000   บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางบุษบง  พุฒพรหม  
2. นางมยุรา  วิไล 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖4 – เดือนกันยายน ๒๕๖5 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการ
บริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ บัญญัติให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
ระดับนโยบาย การนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื ่อการปรับปรุงพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ข้อ ๕ (๔) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่รับผิดชอบและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๒.๕ และข้อ 
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๔.๕ กำหนดกรอบหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ทำหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการ  ตามกรอบกระบวนงาน คือ 1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 
จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงใน
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 3) สั่งการ 
กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 4) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการตรวจราชการติดตามประเมินผลตาม
กรอบนโยบายการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อชี้แจงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่   
 2. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผล  
 3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตาม
กรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
 
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  เชิงปริมาณ 
 ๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง   
  ๒. รายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 เล่ม    
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  รายงานผลการดำเนินงานกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง   
 ๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เกี ่ยวกับตามกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง   
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมประสานแผนกับ
ส่วนกลาง รับทราบกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ ร่วมกับหน่วยรับการตรวจอื่น 
ธันวาคม 2564 -มกราคม 2565 
 

4,250    1.นางบุษบง  
พุฒพรหม   
2.นางมยุรา  
วิไล 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการจัดทำ
คู่มือการประเมิน นโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประเด็น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
ธันวาคม 2564-มกราคม 2565 
 

 17,500   1.นางบุษบง  
พุฒพรหม   
2.นางมยุรา  
วิไล 

กิจกรรมที่ 3  
- เก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจ
ราชการ กับหน่วยงานทางการศึกษาใน
สังกัดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 2 ครั้ง 
จัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาใน
ภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการ
ตรวจราชการ 
- สังเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
นโยบาย   
กุมภาพันธ์ 256๔ – กันยายน 2565 
 

   
28,250 

 1.นางบุษบง  
พุฒพรหม   
2.นางมยุรา  
วิไล 

กิจกรรมที่ 4 รับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ 
ครั้ง และรับการตรวจรับการตรวจ
ราชการบูรณาการของผู้ตรวจติดตาม
สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ครั้ง 
กุมภาพันธ์ 2565 – กันยายน 2565 
 

  10,000  1.นางบุษบง  
พุฒพรหม   
2.นางมยุรา  
วิไล 

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

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมประสานแผนกับ รับทราบกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ 
๑. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน ๒๕ คน ๆ
ละ ๑๗๐ บาท = ๔,๒๕๐ บาท 

4,250   
 
 

4,250 
 

 
 

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

17,500   
 
 
 

14,000 
 

3,500 

 

กิจกรรมที่ ๓  เก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจ
ราชการ กับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดจังหวัด
เชียงใหม่- สังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย   
จำนวน ๒ ครั้ง ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวม 2 วัน 
1. ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง สำหรับศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลระดับอำเภอ ๒0 คน เป็นเงิน 16,130 บาท 
2. ค่าเอกสาร เครื่องมือการเก็บข้อมูล จำนวน ๒๔ ชุด 
ๆ ละ ๑๐๕ บาท = ๒,๕๒๐ บาท 

28,250   
 
 
 

16,130 
 

2,520 

 

กิจกรรมที่ ๔ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ครั้ง และการตรวจ
ราชการบูรณาการของผู้ตรวจติดตามสำนัก
นายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ครั้ง  
๑. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับคณะกรรมการรับ
การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้ตรวจติดตามสำนักนายกรัฐมนตรี  จำนวน 4 ครั้ง ๆ
ละ ๕,๐๐๐ บาท  2 x ๕,๐๐๐= 1๐,๐๐๐ บาท 

10,000   
 
 
 

10,000 

 

รวมเงิน 60,000  60,000  
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม 
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7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    ความเสี่ยง :  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการหลาย
หน่วยงานอาจ  ทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 
            แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     

๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตรวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายสำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทุกหน่วยงาน 
  ๒. รายงานผลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการตรวจราชการ จำนวน ๖ เรื่อง 

๓. รายงานผลการตรวจราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๖ นโยบาย 
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โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน ปะจำปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
               11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (12) การพัฒนาการเรียนรู้                   
  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ     
                                                      โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
             เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา 
                          ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
             เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ 
                                                      เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
              เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
งบประมาณ  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวนเงิน   

          168,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวรภา  กัณหา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
                ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 

 1. หลักการและเหตุผล  
             ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื ่อให้บรรลุว ิส ัยทัศน์ประเทศไทย             
ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที ่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ        
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่า ง ๆ         
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง  ยั ่งยืน         
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทย     
ทุกคน  โดยยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยมีเป้าหมาย          
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็น        
ในศตวรรษที่ 21 และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ        
คนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และ            
การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน  
และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
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 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการการประกันคุณภาพ 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุ น
การศึกษาเอกชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชนการกำกับดูแลโรงเรียน         
ให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานโรงเรียน
เอกชน เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นส่วนสำคัญ     
อย่างยิ่งในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
             1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทุกประเภท ของโรงเรียน
เอกชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ส ูงส ุด ตลอดจนกำหนดทิศทางการปฏิบัต ิงาน                   
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
             2. เพื ่อให้การดำเนินงานเกี ่ยวกับเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ในการดูแล                     
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับกฎหมายนโยบายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
             3. เพื ่อตรวจติดตามสถานการณ์จัดตั ้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี ่ยนแปลงรายการ              
ในตราสารจัดตั้ง และการล้มเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นตามระเบียบที่กำหนด 
              4. เพ่ือให้การแก้ปัญหาและให้คำแนะนำเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่โรงเรียน 

3. เป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 40 โรงเรียน  
  2. ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน

เอกชนนอกระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 80 โรง 
  3. ติดตามสถานะการขอจัดตั ้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี ่ยนแปลงตราสารและ

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กำหนด จำนวน 15 โรง 

   4. การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเร ียนชาวต่างประเทศ                
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรง 

   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. โรงเร ียนที ่ ได ้ร ับการตรวจติดตามเง ินอุดหนุนได ้ร ับข้อแนะนำจากคณะกรรมการ               

ตรวจติดตามตลอดจนมีคู ่มือที ่ได ้ร ับการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่สามารถ                  
นำไปปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด       

    2. หน่วยงานสามารถส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียน                        
ในระบบและนอกระบบให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
                3. รับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร          ทาง
การศึกษาของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม    
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  

       ผู้ควบคุม 
ไตรมาส 

1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 
2 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 
3 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 
4 

(งบประมาณ) 

 

กิจกรรมที ่ ๑ ตรวจติดตาม
การใช้จ ่ายเง ินอุดหนุนของ
โรงเร ียนเอกชน ประจำปี
งบประมาณ 2565 

0.00 35,600 17,800 10,080 น.ส.อุษณา วีรเปรม 

ก ิจกรรมที ่  2 การต ิดตาม
สถานะการขอจ ัดต ั ้ ง  การ
จัดการเรียนการสอน และ 
การเล ิกล ้มก ิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

0.00 31,160 17,300 17,300 นางวิไลลักษณ์ สุขุม 
                        

ก ิจกรรมที ่  3 การต ิดตาม
สถานะการขอจ ัดต ั ้ ง  การ
จ ัดการ เร ียนการสอนการ
เปล ี ่ ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี ่ยวกับกิจการ
โรงเร ียน และการเล ิกล้ม
กิจการของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ประเภทสามัญศึกษา
และนานาชาติ 

0.00 14,440 13,440 0.00 นางปาริชาติ ป้อมไธสง 
             

กิจกรรมที่ 4 การตรวจสอบ
และติดตามการรับครูชาว
ต่างประเทศและ นักเรียน
ช า ว ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

0.00 0.00 11,080 0.00 นางสาวิตรี แอ่นปัญญา 
          

5. พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  

6. งบประมาณ : 168,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
   จำนวน 
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖5 จำนวน 40 โรง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คน 18 วัน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 8 คน 18 วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  

63,480   
 

 
17,280 
43,200 

3,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
   จำนวน 
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามสถานะการขอจัดต้ัง 
การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 80 โรง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คน 19 วัน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 8 คน 19 วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

65,760   
 
 

18,240 
45,600 

1,920 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามสถานะการขอจัดต้ัง 
การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสาร 
และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการ 
เลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท 
สามัญศึกษาและนานาชาติ จำนวน ๑๕ โรงเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คน 8 วัน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 8 คน 8 วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

27,880 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
7,680 

19,200 
1,000 

 

กิจกรรมที่ 4 การตรวจสอบและติดตามการรับครู 
ชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศใน 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรงเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คน 3 วัน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 8 คน 3 วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลง 

11,080 
 
 
 

  
 
 

2,880 
7,200 
1,000 

 
 
 
 
 
 

 
รวมท้ังสิ้น 168,200  168,200  

หมายเหตุ  งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     ปัจจัยความเสี่ยง  
     1. ระยะเวลาและจำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการตรวจติดตาม อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  เนื่องจาก 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019 
      2. คณะทำงานมีภาระงานประจำและภารกิจเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก 
      แนวทางบริหารความเสี่ยง 
   1. มีการช้ีแจงและประสานโรงเรียนก่อนออกตรวจติดตาม 
      2. มีการวางแผนการตรวจ ติดตาม โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายการตรวจติดตามให้ชัดเจน 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรยีนที่ไดร้บัการตรวจติดตาม
ได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนได้ถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

- ตรวจ ติดตาม/ประชุมสรุปผล - แบบรายงานผลการตรวจ 

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบท่ี
ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและตดิตาม การ
จัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรยีนการสอน และการ

- รับรายงานข้อมูล 
- ตรวจ ติดตาม/ประชุมสรุปผล 

- แบบรายงานผลการตรวจ 
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ตัวบ่งชี้สภาพความความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

เลิกลม้กิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรยีนเอกชนในระบบท่ีขอรับ
บริการ ได้รับข้อเสนอแนะและตดิตาม การจดัตั้ง
โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การเปลีย่นแปลง
ตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 
และการเลิกล้มกิจการโรงเรียนใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด 

- รับรายงานข้อมูล 
- ตรวจ ติดตาม/ประชุมสรุปผล 

- แบบรายงานผลการตรวจ 

4. ร้อยละ 80 ของโรงเรยีนเอกชนในระบบและ
นอกระบบท่ีไดร้ับการตรวจสอบและปฏิบตัิตามแนว
ทางการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาว
ต่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

- ตรวจ ติดตาม/ประชุมสรุปผล - แบบรายงานผลการตรวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การบริหารจัดการเกี ่ยวกับเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนมีความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย      
นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเรียนเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานเกี่ยวกับ
กิจการโรงเรียน สามารถแก้ปัญหา และได้รับการแนะนำแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓ กลุ ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการบริหารงาน                 
และให้บร ิการ รวมทั ้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเร ียนเอกชนทั ้งในระบบและนอกระบบได้                            
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 11.3  การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เรียน/วัยรุ่น) 
 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง       
                                                 ในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
                 จำนวนเงิน  44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   นางสาววรุณรักษ์  สมหวัง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2565 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมาย
เพื ่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนย่อย คือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท มุ่งหวังให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น การพัฒนาผู้เรียนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนไทยที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประกาศ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด มี
หน้าที่ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา โดยมีกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานและบรรลุเป้าประสงค์ 
  โรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน     
การพัฒนาผู ้เรียนของประเทศ จึงต้องมีการบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพและอยู ่บนหลักความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนและประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นแล้ว เพื่อส่งเสริม กำกับ ดูแล และติดตามสถานศึกษา
เอกชนให้เป็นไปมาตรฐานของ   การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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เอกชนให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดโครงการติดตามเพื ่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะดำเนินการส่งเสริม ติดตามสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
นอกระบบ รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบัน การดำเนินงานประกันคุณภาพ ปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการในการสนับสนุนส่งเสริมของโรงเรียนนอกระบบ เพื่อนำผลไปใช้ในการวางแผน
แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน นำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้มีการดำเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการ

สนับสนุนส่งเสริมของโรงเรียนนอกระบบของในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยนำผลไปใช้ในการวางแผนแก้ไข ให้
ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

3. เป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
                    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                          3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้แทนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 1 ครั้ง 
                          3.1.2 ตรวจ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนอกระบบ    

จำนวน 40 โรง 
            3.1.3 จัดประชุมสรปุและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 1 ครั้ง 

                3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     3.2.1  มีรายงานสรุปผลการดำเนินการนิเทศและติดตามการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนนอกระบบ  
     3.2.2 หน่วยงานได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของโรงเรียนนอก
ระบบในสภาวการณ์ปั จจุ บั น  เพื ่ อหาแนวทาง ในการแก้ไขพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการ
และผู้แทนโรงเรียนนอก
ระบบ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการตรวจ 
ติดตามการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

0.00 900 0.00 0.00 นางสาววรุณรกัษ์  
สมหวัง 

 

นางวิไลลักษณ ์ สุขุม 
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กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
กิจกรรมที่ 2  
ตรวจติดตามการประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนนอกระบบ 
จำนวน 40 โรง 

0.00 0.00 39,800 0.00 นางสาววรุณรกัษ์  
สมหวัง 

 

นางวิไลลักษณ ์ สุขุม 

กิจกรรมที่ 3  
ประชุมสรุปและจัดทำ
รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

0.00 0.00 900 0.00 นางสาววรุณรกัษ์  
สมหวัง 

นางวิไลลักษณ ์ สุขุม 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ : 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  
ประชุมคณะกรรมการและผู้แทนโรงเรียนนอก
ระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ 
ติดตามการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (ผ่านระบบ Zoom ) 
- ค่าอาหารว่าง 6 คน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน    6 คน 1 มื้อ ๆ ละ 

80 บาท 

900   
 
 

420 
 

480 

 

กิจกรรมที่ 2  
ตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนนอกระบบ จำนวน 40 โรง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน 10 วัน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 6 คน จำนวน 10 วัน ๆ  ละ 400 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  7,000 บาท 
- ค่าเอกสาร จำนวน 40 โรง โรงละ 70 บาท 

41,000  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
7,200 

24,000 
7,000 

 
 
 
 
 
 

2,800 
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 
ประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการ  
- ค่าอาหารว่าง 6 คน  2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 6 คน 1 มื้อ ๆ  ละ 80 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

2,100   
 
 

420 
480 

 
 
 
 

 
1,200 

รวมเงิน 44,000  40,000 4,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    ๑. ระยะเวลาและจำนวนเป้าหมายอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ทำให้โรงเรียนไม่พร้อมให้เข้าไปตรวจ ติดตามในโรงเรียน 
    ๒. ภาระงานและความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ของบุคลากรที่เข้าไปตรวจ ติดตามของ
เจ้าหน้าทีใ่นโรงเรียน  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ๑. มีการชี้แจงโรงเรียนและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนดำเนินโครงการ เปิดโอกาสให้
โรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการก่อน 
    ๒. ปรับแผนในการออกตรวจติดตามให้ดำเนินการตรวจติดตามในรูปแบบออนไลน์ หากมีกรรมการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือต้องกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง  
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ร้อยละ 80 ของโรงเรียนได้รับการตรวจ 
ติดตามการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนนอกระบบ และได้รับข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการจัด      
การเรียนการสอนและการดำเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนนอกระบบ 

การตรวจ ติดตาม/ประชุมสรุป
รายงานข้อมูลการตรวจ ติดตาม 

แบบติดตามเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพ    
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนอกระบบ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    ๑. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถจัด     
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

    ๒. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำข้อมูลการจัด       
การเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของโรงเรียนนอกระบบไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                         
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             ๑๑.๓ การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
  (๑๒)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
           ๑๒.๑ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : การปฏิรปูเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

งบประมาณ               ๔๔,๒๐๐ บาท  (สี่หม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชนินทร์ สุรินแก้ว และคณะ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๔  –  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
๒. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ๒๕๔๕) หมวด ๖  
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ให้สถาบันการศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้การ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สำนักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
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แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ให้สำนักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว 
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ 
เพื่อให้ สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปในการดำเนินการตาม
วรรคสอง สำนักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานดำเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
วรรคสอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
  จากเหตุผลและความสำคัญข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ และประเด็นพิจารณาในการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ต้องจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และต้องจัดส่ง
รายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ จึงมีความจำเป็น
จะต้องมีการสร้างกระบวนการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการดำเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื ่อให้มีการ
ขับเคลื่อนและมีการนำผลไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาต่อไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  จึงตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและ
กระตุ้นให้สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาระบบกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง    
  ๓.๒ เพื่อดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

๔. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

๑)  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการส่งเสริมความเข้าใจใน
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา E-SAR    

    ๒)  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการนิเทศ ติ ดตามการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 

๑) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการกำกับดูแล ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา E-SAR  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  

๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผลการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการวิเคราะห์เพื่อนำไปเสริมจุดแข็ง และนำจุดอ่อนจากผลการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามและ
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ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  

๕. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกโรงเรียน จำนวน ๑๓๐  โรง 

๖. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๖.๑ ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

๑) จังหวัดเชียงใหม่มีการดำเนินการกำกับดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในการพัฒนาการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และ
การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา e-sar  และวางแผนในการกำกับ
ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมเพื่อการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐสาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั่วถึง 

๒) จังหวัดเชียงใหม่มีการรายงานสรุปผลการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา e-sar  และผลการดำเนินงานนิเทศติดตามต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
          ๖.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
                              โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา e-sar ตามระยะเวลาที่
กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์  มีรูปแบบ แนวทาง แผนการขับเคลื่อนการดำเนินพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
๑) เสนอขออนุมัติ และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ 
๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และการนำเข้าข้อมูลใน

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา e-sar   
๓) นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา / ระบบการประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานและบริบทของโรงเรียน โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
                 ๔) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
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๘. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส ๑ 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส ๒ 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส ๓ 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส ๔ 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ ๑ เตรียมการ / ประชุม
คณะทำงาน ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ (สช.) 
ประชุมคณะทำงาน 

  ๓,๐๐๐  กลุ่มงานพัฒนา
มาตรฐานฯ 
ร่วมกับกลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

กิจกรรมที่ ๒  ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำ 
SAR ในระบบ E-SAR ให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน 

  ๓,๑๖๐  นายชนินทร์ 
น.ศ.นริศรา 
นางจินตนา 

กิจกรรมที่ ๓ เตรียมการ / ประชุม
คณะทำงาน ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ (สช) เพ่ือ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เครื่องมือ รูปแบบ แนวทาง 
การนิเทศ ติดตาม ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา     

  ๔,๔๐๐  นายชนินทร์ 
น.ศ.นริศรา 
นางจินตนา 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อน
ส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา    

  ๓๒,๖๔๐ 
 
 

นายชนินทร์ 
น.ศ.นริศรา 
นางจินตนา 

กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาการ
นิเทศ 

   ๓,๐๐๐  

 
๘. พื้นที่เป้าหมาย    
        โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๓๐  โรงเรียน 
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๙. งบประมาณ    ๔๔,๒๐๐ บาท  (สี่หม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  ถัวจ่ายจริงทุกกิจกรรม 

     
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ เตรียมการ / ประชุมคณะทำงาน ชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายของ (สช.)  
ประชุมคณะทำงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘ คน  
( ๔๐ บาท x ๒ มื้อ x ๘ คน ) เป็นเงิน ๖๔๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๘ คน 
( ๙๐ บาท x ๑ มื้อ x ๘ คน ) เป็นเงิน  ๗๒๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสาร 

๓,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๖๔๐ 
 

๗๒๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 

๑,๖๔๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำ SAR ในระบบ  
E-SAR ให้กับบุคลากรในโรงเรียน ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR และ
การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา E-SAR โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ในระบบจำนวน ๑๓๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ซูม (Zoom)  
คณะทำงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘ คน 
 ( ๔๐ บาท x ๒ มื้อ x ๘ คน ) เป็นเงิน ๖๔๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๘ คน 
 ( ๙๐ บาท x ๑ มื้อ x ๘ คน ) เป็นเงิน  ๗๒๐ บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท 
 (๓๐๐ บาท x ๖ ชม ) เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 

๓,๑๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔๐ 
 

๗๒๐ 

 

รวมกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเอง SAR  

๖,๑๖๐ ๑,๘๐๐ ๒,๗๒๐ ๑,๖๔๐ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ เตรียมการ / ประชุมคณะทำงาน ชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายของ (สช) เพื่อ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือ 
รูปแบบ แนวทาง การนิเทศ ติดตาม ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษา     
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ศน. ๒๐ คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ คน 
 ( ๔๐ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน ) เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐ คน 
 ( ๙๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒๐ คน ) เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสารคู่มือนิเทศ 

๔,๔๐๐   
 
 
 
 
 
 
 

๑,๖๐๐ 
 

๑,๘๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื ่อนส่งเสริมการ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา นิเทศ ติดตาม
ฯ โรงเร ียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด
เชียงใหม่ 
- ค่าพาหนะในการเดินทางจำนวน ๑๓๐ โรงเรียน  
๒๐ คน x คนละ ๙๑๐ บาท เป็นจำนวน ๑๘,๒๐๐บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๐ คน x คนละ ๖ วัน x วันละ ๑๒๐บาท  
เป็นจำนวน ๑๔,๔๔๐  บาท 

๓๒,๖๔๐   
 
 
 
 

๑๘,๒๐๐ 
   

๑๔,๔๔๐   

 

รวมกิจกรรมการนิเทศ ๓๕,๐๔๐  ๓๔,๐๔๐ ๑,๐๐๐ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาการนิเทศ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘ คน 
 ( ๔๐ บาท x ๒ มื้อ x ๘ คน ) เป็นเงิน ๖๔๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๘ คน 
 ( ๙๐ บาท x ๑ มื้อ x ๘ คน ) เป็นเงิน  ๗๒๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงานผล

การดำเนินการนิเทศ ติดตาม 

๓,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๖๔๐ 
 

๗๒๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

๑,๖๔๐ 
รวมกิจกรรมสรุปผลการนิเทศ ๓,๐๐๐  ๑,๓๖๐ ๑,๖๔๐ 

รวมทุกกิจกรรม ๔๔,๒๐๐ ๑,๘๐๐ ๓๘,๑๒๐ ๔,๒๘๐ 
 
๑๐. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
   ๑. ระยะทางในการเดินทางการนิเทศโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มีความ
หลากหลายและห่างไกลจากท่ีตั้งสำนักงาน  และสถานณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ 
   ๒. ภาระงานของศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีงานที่ต้องรับผิดชอบมีหลากหลายงาน 
โครงการ กิจกรรม ทำให้ระยะเวลาในการออกนิเทศ ติดตาม อาจทับซ้อนกัน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. ใช้รูปแบบการนิเทศการนิเทศติดตามด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานณการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ 
   ๒. บูรณาการกิจกรรมในการนิเทศของโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 
๑๑. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
เชิงปริมาณ 
    โรงเร ียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการส่งเสริมความเข้าใจ
ในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและ
การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา E-SAR    
    โรงเร ียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ 
ต ิดตามการดำ เน ิน งานประก ันค ุณภาพ
การศึกษา เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 
   โรงเรียนฯ จัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองและนำเข้า
ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา E-
SAR  
 
    โรงเรียนฯ มีรูปแบบการ
ดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน

- แบบทดสอบ ก่อน
และหลังการอบรม 
- คู่มือการใช้งาน
สำหรับโรงเรียน E-
SAR 
- คู่มือนิเทศติดตาม
เพ่ือส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน 
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ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ตามบริบทของสถานศึกษานั ้น ๆได้อย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื ่องและเป็นไปกฏกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑และตาม
มาตรฐานการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง 

- แบบนิเทศติดตาม
เพ่ือส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน 

เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองได้ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามประเด็น
การประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสามารถนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา E-SAR  เพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
    โรงเร ียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีระบบ รูปแบบ แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของตนเอง เพ่ือ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
และม ีการพ ัฒนามาตรฐานและประ เด็น
พิจารณาภายใต้บริบทการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของตนเองตาม ตามมาตรฐาน
การศึกษาทีส่ถานศึกษาได้ประกาศใช้  

 
   โรงเรียนฯ รายงานผลการ
ประเมินตนเองได้ครบถ้วนสมบูรณ์
และนำเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา E-SAR เพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภาย
นอกจาก สมศ. ตามระยะเวลาที่
กำหนด 
    นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
ดำเนินการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
- แบบทดสอบ ก่อน
และหลังการอบรม 
- คู่มือการใช้งาน
สำหรับโรงเรียน E-
SAR 
- คู่มือนิเทศติดตาม
เพ่ือส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน 
- แบบนิเทศติดตาม
เพ่ือส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน 

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR 
ในระดับสถานศึกษา และนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา E-SAR 

๒) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  จากคณะนิเทศฯ(ศึกษานิเทศก์)  เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา  
 ๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล มีข้อมูลผลการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการวิเคราะห์เพื่อนำไปเสริมจุด
แข็ง และนำจุดอ่อนจากผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา                          

 พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนย่อยของแผนแม่บท 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา  ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 
                                                             เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
งบประมาณ               360,306 บาท  (สามแสนหกหมื่นสามร้อยหกบาทถ้วน)                        
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปภาวรินท์  เรืองประจวบกุล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                              นายนพดล  โป่งอ้าย    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                              นางจุฬาพร  ส่งสิริฤทธิกุล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                              นางสาวปานมนัส  โปธา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                                        
ระยะเวลาดำเนินการ    มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565 
............................................................................................................................. ............................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 วรรค 3 และวรรค 4 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มี
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
โดยที่การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ            
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัว 
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อ
การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้านการศึกษา
เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด  
และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนของกฎหมายมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีจำเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ (ม.5) เพื่อ (๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอื่น (๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา (๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกำหนดให้
จังหวัดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีคณะกรรมการขับเคลื่อพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (ม.20) มีหน้าที่และอำนาจ 
(๑) กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื ่อขับเคลื่อนพื้นที่นวั ตกรรมการศึกษา (๒) ประสานให้
หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันเพ่ือ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานตาม (๑)  (๓) ประสานให้หน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทำสื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ 
พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผล และการอื่นที่จำเป็นสำหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา (๔) นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ไป
ปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (๕) ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา นำร่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (๖) จัดให้มี
การออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (๗) ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานำร่องเพ่ือให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา (๘) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาในการเป็นสถานศึกษานำร่องหรือในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา (๙) เพ่ิมขีด
ความสามารถให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อทำการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
หรือนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้  (๑๐) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง (๑๑) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย (๑๒) 
รายงานผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการศ ึกษารวมท ั ้ งป ัญหาและอ ุปสรรคในพ ื ้นท ี ่นว ัตกรรมการศ ึกษาต่อ
คณะกรรมการนโยบาย (๑๓) หน้าที่และอำนาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และ
อำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อน และ (๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  และได้
กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (ม.24) ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการข ับเคล ื ่อน และให ้ม ีหน ้าท ี ่และอำนาจ (๑) จ ัดให ้ม ีระบบข้อม ูลตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (๒) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา (๓) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาในพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย (๔) 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย ทั้งนี้ได้กำหนดให้สำนัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  (ม.50)  จากเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 มาตรา ๕๔ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และข้อกำหนดของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงไดจ้ัดทำโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
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จังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 

2.วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถ
รองรับการขับเคลื ่อนงานตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวม
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ เก ี ่ยวข ้อง ได ้ร ับการพัฒนาให้ม ีความรู้
ความสามารถรองรับการขับเคลื ่อนงานตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งพื ้นที ่นวัตกรรม
การศึกษาตามพระราชบัญญัติพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562   ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
      จังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 53,616   ผอ.กลุ่ม
นิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (3 คณะ) 

 88,590   ผอ.กลุ่ม
นิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะทำงาน
เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

82,500   ผอ.กลุ่ม
นิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 บุคลากรใน
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 

 7,650   ผอ.กลุ่ม
นิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 ของจังหวัดใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 127,950 
 

  ผอ.กลุ่ม
นิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

5. พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ    
 จำนวน 360,306 บาท (สามแสนหกหมื่นสามร้อยหกบาทถ้วน) 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำแนกตามกิจกรรมดังนี้  (ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม) 

งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (1 คร้ัง) 

53,616    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 40 บาท x 2 มื้อ  2,400  2,400  
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 90 บาท x 1 มื้อ  2,700  2,700  
- ค่าพาหนะเดินทาง 3๐ คน x 3๐๐ บาท  9,000  9,000  
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คน X ๒,๐๐๐ บาท   2,000 2,000   
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 20 คน X 1,6๐๐ บาท  32,000 32,000   
- ค่าจัดทำเอกสาร 3,016 บาท  3,016  3,016  
- ค่าวัสดุ 2,500 บาท  2,500   2,500 
กิจกรรมที่ 2 ประชมุคณะอนกุรรมการ ขับเคลือ่นพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (3 คณะๆละ 1 คร้ัง 
รวม 3 คร้ัง) 

88,590 
   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24 คน x 40 บาท x 2มื้อ x3 ครั้ง 5,760  5,760  
- ค่าอาหารกลางวัน 24 คน x 90 บาท x 1 มื้อ x 3 ครั้ง 6,480  6,480  
- ค่าพาหนะเดินทาง 24 คน x 3๐๐ บาท x 3 ครั้ง 21,600  21,600  
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คน X 1,25๐ บาท  x 3 ครั้ง 3,750 3,750   
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งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 15 คน X 1,0๐๐ บาท X 3 ครั้ง 45,000 45,000   
- ค่าจัดทำเอกสาร 1,000 บาท X 3 ครั้ง 3,000  3,000  
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท X 3 ครั้ง 3,000   3,000 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือสนับสนนุการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ (จำนวน 6 
คร้ัง ) 

82,500 
   

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 25 คน x 4๐ บาท x 2 มื้อ x 6 ครั้ง 12,000  12,000  
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 90 บาท x 1 มือ้ x 6 ครั้ง 13,500  13,500  
- ค่าพาหนะเดินทาง 25 คน x 3๐๐ บาท x 6 ครั้ง 45,000  45,000  
- ค่าจัดทำเอกสาร 1,000 บาท X 6 ครั้ง 6,000  6,000  
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท X 6 ครั้ง 6,000   6,000 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

7,650 
   

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 45 คน x 40 บาท x 2 มื้อ  4,050  4,050  
- ค่าอาหารกลางวัน 45 คน x 90 บาท x 1 มื้อ  3,600  3,600  
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานระบบบริหารงานสำนักงาน
และการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. 2562 ของจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
งานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  

127,950 
 

   

เบี้ยเลีย้ง 45 คน x 240 บาท x 4 วัน 43,200  43,200  

ที่พัก 45 คน x 750 บาท x 1 คนื 33,750  33,750  

ค่าจ้างเหมารถ  48,000  48,000  

ของที่ระลึก 2 ช้ิน x 1,500 บาท 3,000  3,000  

รวมงบประมาณ 360,306 82,750 266,056 11,550500 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม 
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม    
ในโครงการฯ  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - ปรับรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ เช่น การจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น  
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8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. ความสำเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถรองรับการขับเคลื่อน
งานตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
จำนวนครั้งของการจัดประชุม 
สังเกต/ประเมิน 
 
 
 
สังเกต/ประเมิน 
 

 
รายงานการประชุม 
 

 
 
 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ/ 
รายงานการจัด
กิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ                                
      จังหวัดเชียงใหม่สามารถขับเคลื่อน
งานตามภารกิจที่มอบหมายให้บรรลุผล
ตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 

   
 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพ
ของบุคลากร และประสิทธิผลของหน่วยงานทางการศึกษาได้สูงขึ้นและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน 
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โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ : การดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเร็จและการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เรียน/วัยรุ่น) 
 (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑  :  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ  

งบประมาณ  24,266.- บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        
 นายทศพล  ศรีบาล  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ศธจ.เชียงใหม่ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนา ที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”           
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม      
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มี
ความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษาเรื่องและประเด็นการ
ปฏิรูป  ที่ ๑  :  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง 

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

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 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 
 

 

2. วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื ่อให้คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือกรอบ
การปฏิบัติราชการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 
2565  จำนวน 26 คน  
 เชิงคุณภาพ 
       คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบรรลุผล
สำเร็จตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

จัดประชุมรับฟังคำชี ้แจงสร้างความ
เข้าใจ  แนวทางการปฏิบัติราชการตาม
คำร ับรองการปฏ ิบ ัต ิ ราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 
2565 

 24,266   นาง
กนกวรรณ  
สุริโยปการ 
ผอ.กลุ่ม
อำนวยการ 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 
 
6. งบประมาณ 24,266 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)   
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 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม 1 : ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
(1) ค่าวิทยากรภายนอก 
จำนวน 1 คน เป็นเวลา 2 วนัๆละ 6 ชั่วโมง 600 
บาทต่อชั่วโมง 
(2) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 
 (ค่าเครื่องบินโดยสาร/รถรับจ้าง) 2 เที่ยว (ไป-กลับ) 
(3) ค่าอาหารกลางวัน 
     จำนวน 26 คนๆละ 80 บาท  2 วัน 
(4) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
     จำนวน 26 คนๆละ 35 บาท  4 มื้อ 

 
 

7,200 
 
 

9,266 
 

4,160 
 

3,640 

 
 

7,200 
 
 

9,266 

 
 
 
 
 
 
 

4,160 
 

3,640 

 
 

รวมเงิน 24,266 16,466 7,800  

7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    ๑. งบดำเนินงานของสำนักงาน มีน้อย อาจไม่เพียงพอ ในการจัดฝึกอบรมในไตรมาสนี้ 
    2. กำหนดการจัดประชุมอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ๑. จัดทำโครงการขออนุมัติไว้ล่วงหน้า กำหนดตารางแผนการจัดการอบรม ในช่วงที่มีงบประมาณเพียงพอ   

  2. เตรียมความพร้อม ก่อนประชุม ตรวจ ATK ผู้เดินทางมาร่วมประชุมล่วงหน้า 72 ชั่วโมง 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ก่อนอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัด มาก
น้อยเพียงใด  
2. หลังอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัด มาก
น้อยเพียงใด 
3. เนื้อหาวิชาที่มาบรรยาย มีความเหมาะสม มาก
น้อยเพียงใด 
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
5. ระยะเวลาอบรม มีความเหมาะสม 
6. การเปิดโอกาสให้ตอบข้อซักถามในการอบรม 
7. ท่านคิดว่า การอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใด 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

 

แบบสอบถามความรู้
ความเข้าใจ ออนไลน์ 
ผ่านระบบ Google 
form 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  มี

ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปี 2565 ได้อย่างถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
            3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
งบประมาณ  678,255 บาท  (หกแสนเจ็ดหมืน่แปดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกนกวรรณ สุรโิยปการ  ผู้อำนวยการกลุม่อำนวยการ และ นายทศพล  ศรบีาล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  ถึง กันยายน 2565 

....................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา        

ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ประกอบด้วย (1) –(6) ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอำนาจหน้าที่
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) – (10) ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 10  การ
เบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื ่นๆที ่จำเป็น ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 11 ให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด เพ่ือพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  กลุ ่มอำนวยการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมข่ึน้ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อดำเนินการจัดประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การ

บริหารจัดการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศ 

3. เป้าหมายขอตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  เชิงปริมาณ  

1) จัดประชุมคณะกรรมการ  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน  

                เชิงคุณภาพ  
 กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

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

กิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้ควบคุม  ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
1. กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงาน 

1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน
กำหนดวันประชุมตลอด  
ปีงบประมาณ 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

2. กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

2.1 ติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการ  
เพื่อกำหนดนัดหมาย  

           2.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายใน     
                 การประชุม เช่น   
                 ค่าตอบแทน          
                 ค่าอาหารว่าง  
                 และเครื่องดื่ม 

2.3 จัดเตรียมวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
และสถานท่ีในการ
ประชุม 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล/
อำนวยการ 

3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการตามระเบียบวาระที่
กำหนด 

3.1 จัดประชุม
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน  

3.2 สรุปรายงานการประชุม
ส่งสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 15 

135,651 135,651 135,651 135,651 ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หรือสถานท่ีตามความเหมาะสม 

6. งบประมาณ  เงินงบประมาณจากแผนงาน  678,255 บาท (หกแสนเจด็หมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอยีดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 
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กจิกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  
( 18 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) ครั้งละ 1,440 x15 ครั้ง 

 
21,600 

  
21,600 

 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 18 คน  
    คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(18 คน x2 มื้อ x 35บาท) ครั้งละ 1,260 บาทx15 ครั้ง 

18,900  18,900  

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

441,000 441,000   

4. ค่าพาหนะ 9 คน ครั้งละ 9,577 บาท x 15 ครั้ง 143,655  143,655  

5. ค่าเช่าท่ีพัก 800 x 15 ครัง้ และค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน  
240 บาท x 15 ครั้ง  

15,600  15,600  

5. ค่าเอกสารการประชุม (ระเบียบวาระการประชุม และ
รายงานการประชุม/เอกสารประกอบระเบียบวาระการ
ประชุม) ครั้งละ 2,500 บาท x 15 ครั้ง 

37,500  37,500  

รวมงบประมาณ 678,255 441,000 237,255  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

              2. สำหรับค่าบริหารจัดการอื่นฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง : การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจาก
คณะกรรมการตดิภารกิจทำให้ไมค่รบองค์ประชุม จึงไม่สามารถจดัประชุมได ้
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  : ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธกีารวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 
พิจารณาข้อราชการด้านการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม ่
 

พิจารณาจากการจดัประชมุ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่  

ระเบียบวาระการประชุม/ 
รายงานการประชุม/สรปุรายงานการ
ประชุม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถบริหารจัดการศึกษา

และยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมีการกำกับ เร่งรัด 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ  
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เร ื ่องและประเด็นการปฏิร ูปที ่ ๔ : การปฏิร ูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา                 

ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เรื ่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุ

เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิม     
                                                                           ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
งบประมาณ  396,950 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
                          และ นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
.................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล  
                 ตามคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560       
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาในภูมิภาค แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการ
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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2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและ
กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การดำเนินการทางวิน ัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธ ิประโยชน์ต ่าง ๆ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2.2  เพื ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ด้วยความโปร่งใส      
บนพื้นฐานความยุติธรรมอย่างเสมอภาค   
 
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

การบร ิหารงานบ ุคคลของข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ส ังก ัดส ำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงาน   
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ไม่มีความขัดแย้ง การจัดการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น เสริมสร้างความมั่นคงแก่ตนเอง นักเรียน สถานศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติ  
 เป้าหมายเชิงปรมิาณ  

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 
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4. แผนงานดำเนนิการ/ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา  
ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอน

วางแผนงาน 
ร่วมกันประชุมวางแผน
กำหนดวันประชุมตลอด 
ปีงบประมาณ 

- - - - ผู้อำนวยการ 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

และบุคลากร
ในกลุ่ม 

กิจกรรมที่ 2 ขัน้ตอน
การดำเนินงาน 
- ติดต่อประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการ เพ่ือ 
 กำหนดนัดหมาย  
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายใน     
การประชุม เช่น 
ค่าตอบแทน             
คณะอนุกรรมการ 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
- จัดเตรียมวาระการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
และสถานที่ในการประชุม 

- - - - ผู้อำนวยการ 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 
และ 

นางสุพัตา  
ศรีสุภมาตุ 

3. กิจกรรมที่ 3 
ดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตาม
ระเบียบวาระท่ีกำหนด 
- จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการ  จังหวัด
เชียงใหม่ อย่างน้อย 1-2 
ครั้ง/เดือน รวม 17 ครั้ง 
- สรุปรายงานการประชุม
มตคิณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวัด
เชียงใหม ่

99,237.50 99,237.50 99,237.50 99,237.50 ผู้อำนวยการ 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 
และ 

นางสุพัตา  
ศรีสภุมาต ุ
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5. พื้นที่เป้าหมาย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
6. งบประมาณ    เงินงบประมาณจากแผนงาน 396,950 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 33 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  
(33 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) ครั้งละ 2,640 x 17 ครั้ง 

 
 
 

44,880 

  
 
 

44,880 

 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 33 คน  
    คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(33 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) ครั้งละ 2,310 x 17 ครั้ง 

 
 

 
39,270 

  
 

39,270 

 

3. ค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) จำนวน 11 
คน ครั้งละ 11,250 บาท x 17 ครั้ง 

 
191,250 

 
191,250 

  

4. ค่ายานพาหนะกรรมการ จำนวน 8 คน  
    ครั้งละ 2,400 บาท x 17 ครั้ง 

 
40,800 

  
40,800 

 

5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 19 ชุด 
ชุดละ 250 บาท  
(19 ชุด x 250 บาท) ครั้งละ 4,750 บาท x 17 ครั้ง 

 
 

80,750 

  
 

80,750 

 

รวมงบประมาณ 396,950 191,250 205,700  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ  1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   2. สำหรับค่าบริหารจัดการอื่นฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           7.1 ปัจจัยความเสี่ยง : สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
     แนวทางการบริหารความเสี่ยง : จัดการประชุมตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 
           7.2    ปัจจัยความเสี่ยง :  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่การศึกษา
จำนวน 7 เขต มีการเสนอข้อราชการเพ่ือพิจารณาจำนวนมาก   
                    แนวทางการบริหารความเสี่ยง : จัดการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีท่ีมีเรื่อง
เร่งด่วน และหรือมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา จึงดำเนินการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง   
           7.3 ปัจจัยความเสี่ยง : การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้
เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะเวลาตามปฏิทินที่ สป. หรือ สพฐ.กำหนด  
     แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
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8. . การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
สามารถดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือช่วยเหลือ และ
กลั่นกรองงานตามภารกิจ เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เดือนละ 1-2 ครั้งรวม
ทั้งสิ้น 17 ครั้ง 

พิจารณาจากการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่  

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

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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

9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการ
กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
             3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
งบประมาณ  191,700 (หนึ่งแสนเก้าหมืน่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางวสิตา  ท้าวคำมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 

....................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
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 เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับมีมติ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีเอกภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและ
ร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหว ัดเช ียงใหม่  กลุ ่มพัฒนาการศึกษา จ ึงม ีความจำเป็นที ่จะต ้องจ ัดทำโครงการประชุม
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือและ
กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษา
ภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

3. เป้าหมายขอตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  เชิงปริมาณ  

  1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง 
  2. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  จำนวน 15 คน  
                เชิงคุณภาพ  

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. แผนงานดำเนนิการ/ระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้ควบคุม  ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
4. กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงาน 

4.1 ร่วมกันประชุมวางแผน
กำหนดวันประชุมตลอด  
ปีงบประมาณ 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา
การศึกษา 

5. กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

5.1 ติดต่อประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการ เพื่อ 
 กำหนดนัดหมาย  

           2.2  จัดเตรยีมค่าใช้จ่ายใน     
                 การประชุม เช่น   
                 ค่าตอบแทน          
                 คณะอนุกรรมการ     
                 ค่าอาหารว่าง  
                 และเครื่องดื่ม 

2.4 จัดเตรียมวาระการ
ประชุม
คณะอนุกรรมการและ
สถานท่ีในการประชุม 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา
การศึกษา 

6. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตามระเบียบ
วาระที่กำหนด 

6.1 จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษา อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/เดือน 

6.2 สรุปรายงานการประชุม
และมติ
คณะอนุกรรมการ 

47,925 47,925 47,925 47,925 ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา
การศึกษา 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่

6. งบประมาณ    เงินงบประมาณจากแผนงาน 191,700 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอยีดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  
( 15 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) ครั้งละ 1,200 x12 ครั้ง 

 
14,400 

  
14,400 

 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน  
    คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(15 คน x1 มื้อ x 35บาท) ครั้งละ 525 บาทx12 ครั้ง 

6,300  6,300  

3. ค่าตอบแทน (เบ้ียประชุม) 11 คน ครั้งละ 11,250 
บาท x 12 ครั้ง 

135,000 135,000   

4. ค่ายานพาหนะ 8 คน ครั้งละ 2,400 บาท x 12 ครั้ง 28,800  28,800  

5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 4 ชุด 
(4 ชุด x 150 บาท) ครั้งละ 600 บาท x 12 ครั้ง 

7,200  7,200  

รวมงบประมาณ 191,700 135,000 56,700  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอื่นฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  

7. แนวทางกการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง : การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจาก
คณะอนุกรรมการติดภารกจิทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจดัประชุมได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ยอมรับและปรับเปลีย่นวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

8. . การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธิการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 
พิจารณาข้อราชการด้านการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม ่
 

พิจารณาจากการจดัประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  

หนังสือ/เอกสารวาระการประชุม/
เอกสารรายงานการประชุม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   

สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการกำกับ เร่งรัด 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที ่(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
            3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
งบประมาณ  110,904  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และ  นางสาวพัฒนาพร  พวงสายใจ  นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผนชำนาญการ  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล(ZYX) 

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

การดำเนินการโครงการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 11 ให้มี
การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับมีมติ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือ
ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่เชื ่อมโยงนโยบายเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ ่งหวังที ่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่งเสริม ประสาน 
และสนับสนุน การจัดการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  
กลุ่มนโยบายและแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่   

เพื่อช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การ
บริหารจัดการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
          1.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี 
 2.) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 1.) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงาน 
    ร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวัน
ประชุม ตลอดปีงบประมาณ 2564 

- - - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มโนบาย
และแผน 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

- - - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มโนบาย
และแผน 

    2.1 ติดต่อประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการเพ่ือกำหนด          
นัดหมาย  

    2.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม  เช่น ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการ  ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม 

2.3 จัดเตรียมวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการและสถานที่
ในการประชุม 

     

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระ
ที่กำหนด 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการอย่างน้อย 6 
ครั้ง/ปี 
สรุปรายงานการประชุมและ            
มติคณะอนุกรรมการ 

18,484 36,968 18,484 36,968 ผู้อำนวยการ
กลุ่มโนบาย
และแผน 
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5. พื้นที่เป้าหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ 110,904  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)   
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  
   ( 20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)  
   ครั้งละ 1,600 x 6 ครั้ง 

9,600 - 9,600 - 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน  
    คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
    (20 คน x1 มื้อ x 35บาท)  
    ครั้งละ 700 บาท x 6 ครั้ง 

4,200 - 4,200 - 

7. ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) 11 คน  
    ครั้งละ 11,250 บาท x 6 ครั้ง (บัญชีแนบท้าย) 

67,500 67,500 - - 

5. ค่ายานพาหนะ 7 คน  
    ครั้งละ 4,034 บาท x 6 ครั้ง (บัญชีแนบท้าย) 

24,204 - 24,204 - 

6. ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
   จำนวน 3 ชุด (3 ชุด x 300 บาท)  
   ครั้งละ 900 บาท x 6 ครั้ง 

5,400 - 5,400 - 

รวมงบประมาณ 110,904 67,500 43,404 - 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการโดยตรง 
 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

- การกำหนดว ันเวลาดำเน ินการประช ุมคลาดเคล ื ่อนจากแผนท ี ่กำหนดไว ้ เน ื ่องจาก
คณะอนุกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

             แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-  ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
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8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
พิจารณาข้อราชการด้านการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

พิจารณาจากการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

หนังสือ/เอกสารวาระ
การประชุม/
เอกสารรายงานการ
ประชุม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



ส่วนที่ 5 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

  



ส่วนที่ 5  
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

  การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแผน/งาน/โครงการ  
ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
   1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.
301, 302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
       1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
โดยให้มีการรายงานตามแผนงานโครงการที่มีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส  
และให้รายงานตามกำหนดเวลา ดังนี้ 
 การรายงานทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
    ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 
    ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
    ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565  รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 

  2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
   2.1 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
   2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
             - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที ่จัดทำขึ ้น เพื ่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
             - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 
   2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

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

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

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

      
แหล่งงบประมาณ : 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหา อุปสรรค    
      16.2 แนวทางแก้ไข      

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

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

20. วันที่รายงาน ณ วันที่        เดือน                 พ.ศ. 
  



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 







คณะผู้จัดทำ 

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







สาํนกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม ่
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