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คำนำ 

  

 ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 

การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมาย  โดย

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  เปนแผนที่

จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 การ

บริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ (1) กอนจะดำเนินการ

ตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั ้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที ่จะตองใชในการ

ดำเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 

และมาตรา y16 ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดย ใหสวนราชการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหระบุสาระสำคัญเกี ่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช ตามที่

ไดรับจัดสรรงบประมาณ นั้น 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนจึงไดจัดทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)ขึ้น เพื่อใช

เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย 

 สวนที ่1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดแมฮองสอน 

 สวนที ่2 บริบทที่เก่ียวของดานการศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน 

 สวนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 สวนที ่4 โครงการ/งบประมาณ 

 สวนที ่5 การติดตามประเมินผลแผน 

 สวนที่ 6 นิยามศพัทสำคัญ 

 ขอขอบคุณผูที ่มีสวนเกี ่ยวของที ่ใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร) ฉบับนี้สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  
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บทสรุปสำหรับผบูริหาร 

 ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่

กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ นโยบาย แลยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ 

ที่มอบหมาย โดยอำนาจหนาที่ขอหนึ่งที่มอบหมายใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 11 

(2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ นั้น 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและปฏิบัติราชการได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดงันี้ 

วิสัยทัศน   

         “บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดแมฮองสอน อยางทั่วถึง มีคุณภาพ ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัด 

2. ประสาน สงเสริม สนับสนุน บูรณาการ การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง ทุกระดับ ทุกประเภท ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะการ

เรียนรใูนศตวรรษที่ 21 

3. ข ับเคล ื ่อน การต ิดตามและประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา ตามนโยบายและจ ุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

3. การพัฒนาศกัยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนร ู

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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เปาประสงคและตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

กลยุทธ     

 1. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลมุเปาหมายเพ่ือเสริมสรางความ

สามัคคีปรองดอง ความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติและความรูความเขาใจวัฒนธรรมการเมือง

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 2. เสริมสรางกลไกการปองกันแกปญหายาเสพติด หรือภัยคุกคามในรูปแบบใหมที่สงผลกระทบ

ตอความมั่นคง 

  3. สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิต

สาธารณะ และความเปนพลเมือง 

   เปาประสงคที่ 1.สงเสริมใหผเูรียน มีความเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม หางไกลยาเสพติดและ

อบายมุข 

 1. รอยละของสถานศึกษาใชกระบวนการเรียนรแูละพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบ

มีสวนรวม  

รอยละ 100 

 2. รอยละของบุคลากรในสังกัด รวมกิจกรรมที่สงเสริมความมั่นคงและความ

จงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

รอยละ 100 

 3. ระดับความสำเร็จในการ ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนนักศึกษาโดยพนักงาน

สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื ่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธ  

  4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา 

   5. สนับสนุน เสริมสรางทักษะกำลังแรงงานที ่ม ีศักยภาพตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐาน 

ผูประกอบการยุคใหม) 

   เปาประสงคที่ 2. สงเสริมผเูรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะวิชาชีพและเรียนตอดานอาชีพเพิ่มขึ้น 

 1. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา 30:70 

 2. จำนวนผลการวิจัยดานการศึกษา 1 

 3. จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 30 

 

   เปาประสงคที่ 3. สงเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางดานการศึกษา 

 1. จำนวนผลการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางดานการศึกษา 1 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ   

   6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 

สามารถอยรูวมและทำงานรวมกับผูอ่ืนภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21 

   7. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลตอการพัฒนา

ทักษะการเรียนรใูนศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

   เปาประสงคที่ 4. ผเูรียนมีสมรรถนะและทักษะความสามารถในการแขงขันในศตวรรษที่ 21 

 1. รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ขึ้นไป จากผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

รอยละ 50 

 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา 

    (V-NET) เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

รอยละ 3 

 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอก  

    ระบบโรงเรียน (N-NET) เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

รอยละ 3 

 4. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 90 

 5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร รอยละ 90 

 6. รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ 95 
 

   เปาประสงคที่ 5. ผบูริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนพฒันาศักยภาพใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

 1. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

   ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง  

รอยละ 100 

 2. รอยละของครผููชวยที่บรรจุใหมไดรับการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 100 

 3. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการ 

   บริหารงานบุคคลระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 80 

 4. รอยละของบุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

    ปฏิบัติงาน 

รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ   

  8. สนับสนุน สงเสริมการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ และกลมุเปาหมาย 



 

 ฉ 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

   เปาประสงคที่ 6. ผเูรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรตูลอดชวีิตที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม 

ทัว่ถึง และเสมอภาค 

 1. รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ อายุ 3-5 ป ไดรับการศึกษาระดับอนุบาล รอยละ 90 

 2. รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ อายุ 6-11 ป ไดรับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

รอยละ 100 

 3. รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ อายุ 12-14 ป ไดรับการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนตน 

รอยละ 90 

 4.รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ อายุ 15-17 ป ไดรับการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

รอยละ 90 

 5. รอยละของผูพิการไดรับการศึกษาตามความเหมาะสม รอยละ 80 

 6. รอยละของการเรียนตอของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอ ม.1  รอยละ 100 

 7. รอยละของการเรียนตอ จบ ม.ตน  ตอ ปวช./ม.ปลาย รอยละ 90 

 8. รอยละของการเรียนตอ จบ ม.ปลาย/ปวช. ตอ ปวส./ปวท./อุดมศึกษา  รอยละ 70 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ   

  9. สงเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

   เปาประสงคที่ 7. ผบูริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผเูรียนมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และนำ

แนวคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

 1. ระดับความสำเร็จในการรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  

 2. รอยละของสถานศึกษาใชกระบวนการเรียนรทูี่สรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม 

และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสกูารปฏิบัต ิ

รอยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ   

  10. พัฒนาและสงเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการและ

ใหบริการประชาชน 

  11. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกันเปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 

  12. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและบูรณาการเชื่อมโยงทุก

ระดับ ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาภาคเีครือขายดานการศึกษา 

  13. สงเสริมคุณธรรมความโปรงใส และสรางภาคีเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  14. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 



 

 ช 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

   เปาประสงคที่ 8. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 1. รอยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 80 

 2. รอยละของคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอยละ 80 

 3. ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไปของผเูก่ียวของทางการศึกษาที่มีสวนรวมในการบูรณา

การการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

รอยละ 90 

 4. จำนวนภาคีเครือขายที่มีสวนรวมในการจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา (ภาคี

เครือขาย : สถานประกอบการ องคกร หนวยงานท่ีมารวมจัด/พัฒนา/สงเสริม

การศกึษา) 

อยางนอย 5 

 5. มีระบบการสรรหาและแตงตั้งผูบริหารสถานศกึษาตามหลักเกณฑความรู

ความสามารถ ประสบการณการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และ

ความสำเร็จในวิชาชีพ 

 1 ระบบ 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สรุปงบประมาณรายจายประจำป ปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ที ่ รายการ งบประมาณ(บาท) 

1. งบดำเนินงาน 2,243,052 

 1.1.คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ 1,176,400 

    1.1.1 คาตอบแทน - 

            1) คาตอบแทนผปูฏิบัติงานใหราชการ งานนิติกร 1คนx15,000บาทx4เดือน - 

            2) คาตอบแทนอ่ืน ๆ (คาลวงเวลา) - 

    1.1.2 คาใชสอย 1,141,400 

            1) คาจางเหมาบริการ       1,020,000  

               - จางเหมาธุรการ การเงิน พัสดุ 6คนx11,400บาทx12เดือน 820,800 

               - จางเหมาธุรการ 1คนx11,400บาทx8เดือน 91,200 

               - จางเหมาทำความสะอาด 1คนx9,000บาทx12เดือน 108,000 

            2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000 

            3) คาซอมแซมครุภัณฑ/บำรุงรักษา 5,000 

            4) คาจางเหมาถายเอกสาร 66,000 

            5) คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม 20,400 

            6) คาใชสอยอ่ืนๆ (คาใชจายในการดำเนินงานตามนโยบายเรงดวน) - 

    1.1.3 คาวัสด ุ 35,000 

            1) คาวัสดุสำนักงาน 20,000 

            2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 2,000 

            3) คาวัสดุงานบานงานครัว 5,000 

            4) คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ 3,000 

            5) คาวัสดุคอมพิวเตอร 5,000 

 1.2.คาสาธารณูปโภค 546,080 

            1) คาไฟฟา 180,000 

            2) คาน้ำประปา 24,000 

            3) คาไปรษณีย 116,000 

            4) คาโทรศพัท 72,000 

            5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (คาอินเตอรเน็ต) 12,840บาทx12เดือน  154,080 

 1.3.คาเชารถยนต 520,572 

            1) คาเชารถยนตรถต ู(23,800บาทx6เดือน) 285,600 

            2) คาเชารถยนตรถสี่ประตู (19,581บาทx12เดือน) 234,972 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ที ่ รายการ งบประมาณ(บาท) 

2. งบลงทุน(ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ) - 

3. งบประมาณโครงการ 860,100 

 3.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 860,100 

 3.2 งบประมาณจากจังหวัดแมฮองสอน - 

 3.3 งบประมาณจากหนวยงานอ่ืน (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) - 

 รวมทั้งสิ้น 3,103,15 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

สรุปโครงการตามงบประมาณแผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

1.โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาด

ไทย (กลุมลูกเสือฯ) 

40,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 68 

2.โครงการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจำป พ.ศ. 2565 (กลุมลูกเสือฯ) 

15,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 73 

3.โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน (กลมุลูกเสือฯ) 23,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 78 

4.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (กลุมนิเทศฯ) - ไมใช

งบประมาณ 

หนา 83 

5.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

40,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 87 

6.โครงการ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

(กลุมพัฒนาฯ) 

21,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 92 

7.โครงการขับเคลื่อนงานการปองกันแกไขปญหายาเสพติดชายแดน

ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)  ในสถานศึกษา จังหวัด

แมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุมพัฒนาฯ) 

200,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 96 

8.โครงการ พัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 102 

รวมยุทธศาสตรที่ 1 374,000   
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัฒกรรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

1.โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลมุนิเทศฯ) 

8,600 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 107 

รวมยุทธศาสตรที่ 2 8,600 -  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1. โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุมพัฒนาการศึกษา) 

72,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 115 

2.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในระดับพื้นที ่ 

(กลุมนิเทศฯ) 

45,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 121 

3.โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผเูรียน 

ศตวรรษที่ 21 (กลมุนิเทศฯ) 

20,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 129 

4.โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

(กลุมนิเทศฯ) 

50,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 135 

5.โครงการทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศกึษา 2563 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมนิเทศฯ) 

156,693.33 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 144 

6.โครงการ ประเมินคุณภาพผเูรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ(RT, NT) ป

การศกึษา 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (กลุมนิเทศฯ) 

32,400 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 151 

7.โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผตูรวจ

ราชการกระทรวง ตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565(กลุมนิเทศฯ) 

60,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 156 

รวมยุทธศาสตรที่ 3 436,093.33   
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

1.โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ (กลมุอำนวยการ) 90,900 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 167 

2.โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนที่ไมไดเรียนตอ  

(กลุมพัฒนาการศึกษา) 

14,080 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 172 

รวมยุทธศาสตรที่ 4 104,980   

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1.โครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศนภายในสำนักงาน และ

รักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน  ประจำปงบประมาณ 2564  

(กลุมอำนวยการ) 

- ไมใช

งบประมาณ 

หนา 177 

รวมยุทธศาสตรที่ 5 -   

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน  

(กลุมนโยบายและแผน) 

72,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 181 

2.โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ปงบประมาณ 2564 (กลุมอำนวยการ) 

45,400 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 187  

3.โครงการตรวจสอบภายใน (กลุมตรวจสอบภายใน) - ไมใช

งบประมาณ 

หนา 191 

4.ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (กลุมอำนวยการ) 2,358,550 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 195 

5.โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการใชจายเงนิอุดหนุน โรงเรียน

เอกชน (กลุมเอกชน) 

18,800 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 201 

6.โครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา พ.ศ.2565 (กลุมลกูเสือฯ) 10,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 206 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ 

7.โครงการบริหารจัดการและเสริมสรางศักยภาพในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน (กลมุอำนวยการ) 

2,288,652 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 210 

 

รวมยุทธศาสตรที่ 6 

 

4,793,402   

รวมทั้งสิ้น 5,717,075.33   

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการทกุโครงการ ทุกกิจกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สารบัญ 

 หนา 

คำนำ 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

สารบัญ 

สวนที ่1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

 - ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

 - ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด 

สวนที ่2 บริบทท่ีเกี่ยวของ 

 - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 - ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 - แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 - แผนการปฏิรูปประเทศ 

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 - นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) 

 - นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 

 - เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 - แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

 - นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2565  

 - แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศกึษาธิการ 

 - แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัด 

              กระทรวงศึกษาธิการ 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2565 ของภาค 15 (เขตตรวจราชการที่ 15) 

 - แผนพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565(ฉบับทบทวนป               

              พ.ศ.2564) 

 - อำนาจหนาที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 - การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

สวนที ่3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

           ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 - วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

 - ประเด็นยุทธศาสตร 

 - ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กลยุทธ 

       - สรุปงบประมาณรายจายประจำป และโครงการ 

 

 

 

1 

1 

4 

10 

11 

13 

14 

17 

19 

20 

21 

22 

25 

28 

33 

40 

 

49 

51 

 

53 

54 

56 

 

56 

 

 

61 



 

 

 ฒ 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
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สารบัญ(ตอ) 

  

 

 

หนา 

สวนที ่4 โครงการ/งบประมาณ 

 - โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 

สวนที ่5 การติดตามประเมินผลแผน 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สวนที่ 1 

  สภาพทั่วไปของจังหวัดแมฮองสอน 

ลักษณะทางกายภาพ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงอาณาเขตของจังหวัดแมฮองสอนมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  และประเทศเพื่อนบาน   

เปนดังนี ้

ทิศเหนือและทิศตะวันตก  ติดตอกับรัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐคอเลทู ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน 

โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แมน้ำสาละวิน และแมน้ำเมย เปนแนว

พรมแดนกั้นระหวางประเทศ 

ทิศใต   ติดตอกับอำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแมน้ำยวม และแมน้ำเงา เปน

แนวเขตจังหวัด 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแมแตง อำเภอสะเมิง อำเภอ

แมแจม อำเภอฮอด และอำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยมีเทือกเขาถนน

ธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเปนแนวเขตระหวางจังหวัด 

ทุกอำเภอในจังหวัดแมฮองสอนมีเขตแดนติดตอกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  

รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเปนพ้ืนดินประมาณ 326 กิโลเมตร เปนแมน้ำประมาณ 157 กิโลเมตร 

แบงเปนแมน้ำสาละวิน 127 กิโลเมตร และแมน้ำเมย 30 กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศเปนทิวเขาสูงสลับซับซอนและเปนพื้นที่ปาไมตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  

มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต ขนานกัน  ทิวเขาที่สำคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยูทางตอนเหนือสุดของ

จังหวัดแมฮองสอน เปนจังหวัดชายแดน ตั้งอยูทางภาคเหนือ

ตอนบน  หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื ้นที่

ประมาณ 7,987,808.27 ไร หรือประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร 

เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 8 

ของประเทศ พื้นที่มีรูปรางเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต มีความยาว

ประมาณ 250 กิโลเมตรและความกวางประมาณ 95 กิโลเมตร พื้นที่สวน

ใหญ เปนเนื ้อท ี ่ป าไม  ประมาณ 11,133.78 ตารางก ิโลเมตร หรือ 

6,958,612.23 ไร  ค ิดเปนร อยละ 87.12 ของพื ้นที ่จ ังหว ัด ม ีพ ื ้นที่

เกษตรกรรม 406,000 ไร คิดเปนรอยละ 5.08 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จังหวัด เปนแนวแบงเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และ ทิวเขาถนนธงชัย 

ประกอบดวยทิวเขาเรียงขนานกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เปนแนวเขตแดนประเทศไทยและ

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาทิวเขาถนนธงชัยกลาง อยรูะหวางแมน้ำยวมและแมน้ำแมแจม และทิวเขาถนน

ธงชัยตะวันออก เปนแนวแบงเขตระหวางจังหวัดแมฮองสอนกับจังหวัดเชียงใหม ทั้งยังเปนที่ตั้งของยอดเขาที่

สูงท่ีสุด คือ ยอดเขาแมยะอยใูนเขตพ้ืนที่อำเภอปาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,005 เมตร 

แหลงน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แมน้ำปาย ซึ่งมีตนกำเนิดจากทิวเขาถนนธงชัย ไหลผานจังหวัด

แมฮองสอน ไปบรรจบกับแมน้ำสาละวิน  มีความยาว 135 กิโลเมตร แมน้ำยวม ซึ่งมีตนกำเนินจากภูเขา 

ดานตะวันออกของอำเภอขุนยวม ไหลผานอำเภอแมลานอยและอำเภอแมสะเรียง ไปบรรจบกับแมน้ำเมย  

มีความยาว 160 กิโลเมตร และ แมน้ำละมาด ซึ่งมีตนกำเนิดจากดอยแมละมาด ไหลผานอำเภอเมืองลงสูแมน้ำปาย 

ขอมูลการปกครอง และประชากร 

             จังหวัดแมฮองสอนแบงการปกครองออกเปน  7  อำเภอ  45  ตำบล  415   หมบูาน และองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 50 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล

เมือง 1 แหง เทศบาลตำบล 6 แหง องคการบริหารสวนตำบล 42 แหง 

 

ตารางที่ 1 การแบงการปกครองของจังหวัดแมฮองสอน 
 

ที ่ จังหวัด / อำเภอ พื้นท่ี (ตร.กม.) ตำบล หมบูาน อบจ. ทม. ทต. อบต. 

 จ.แมฮองสอน 12,681.259 45 415 1 1 6 42 

1 อ.เมืองแมฮองสอน 2,483.115 7 68 1 1 - 6 

2 อ.ขุนยวม 1,698.312 6 43 - - 1 6 

3 อ.ปางมะผา 798.375 4 38 - - - 4 

4 อ.ปาย 2,244.700 7 62 - - 1 7 

5 อ.แมลานอย 1,456.645 8 69 - - 1 8 

6 อ.แมสะเรียง 2,587.425 7 77 - - 3 5 

7 อ.สบเมย 1,412.687 6 58 - - - 6 

  ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดแมฮองสอน 

 

ประชากร 

จากขอมูลประชากร ป พ.ศ. 2564 (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564) จังหวัดแมฮองสอนมี

ประชากรทั ้งสิ ้น 284,982 คน เปนชาย 144,600 คน เปนหญิง 140,328 คน และมีจำนวนบานทั้งสิ้น 

114,068 หลัง ความหนาแนนของประชากร เทากับ 22.47 คน ตอตารางกิโลเมตร 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตารางที่ 2 สถิติประชากรของจังหวัดแมฮองสอน ป พ.ศ. 2564 
 

ที ่ จังหวัด / อำเภอ 

ประชากร (คน) จำนวนบาน ความหนาแนน 

คน/ตาราง

กิโลเมตร 
รวม ชาย หญิง (หลัง) 

 จ.แมฮองสอน 284,982 144,600 140,328 114,068 22.47 

1 อ.เมืองแมฮองสอน 63,458 31,981 31,447 27,252 25.56 

2 อ.ขุนยวม 23,549 12,060 11,489 9,231 13.87 

3 อ.ปาย 38,839 19,963 18,876 16,681 48.65 

4 อ.แมสะเรียง 55,463 27,907 27,556 23,110 24.71 

5 อ.แมลานอย 36,302 18,270 18,032 12,408 24.92 

6 อ.สบเมย 45,580 23,170 22,410 16,909 17.62 

7 อ.ปางมะผา 21,791 11,149 10,542 8,477 15.43 

ที่มา : ขอมูลจำนวนประชากรจากที่ทำการปกครองจังหวัดแมฮองสอน ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564 

ประชากรในจังหวัดแมฮองสอน จำแนกไดเปน 2 กลมุ คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ อพยพมา

จากรัฐฉานซึ่งเปนบานเมืองเดิมในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และกลมุชาติพันธ ุไดแก  

1) กะเหรี่ยง เปนชนเผาที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณรอยละ 79.3 

จะตั้งถิ่นฐานอยูทุกอำเภอ ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปจจุบันมีอยูที่บานในสอยบานน้ำเพียงดิน และบาน

หวยเสือเฒาในเขตอำเภอเมืองแมฮองสอนนอกจากนี้ยังมีกะเหรี่ยงกลุมยอยที่อพยพเขามาจากประเทศเมียน

มา คือ กะเหรี่ยงแดง, กะยัน อาศัยอยใูนบานในสอย บานหวยเสือเฒา อำเภอเมืองแมฮองสอน 

2) ลาหู หรือ มูเซอ แบงออกเปน 2 กลุม คือ ลาหูแดง และลาหูดำตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่อำเภอ

ปางมะผา, อำเภอปาย และอำเภอเมืองแมฮองสอน 

3) ลีซู หรือ ลีซอ พบไดใน อำเภอปาย และ อำเภอปางมะผา 

4) ลัวะ เปนกลุมชนที่อาศัยในดินแดนลานนารวมถึงแมฮองสอนมาตั้งแตโบราณ ปจจุบัน

ชาวลัวะอพยพขึ้นไปอยูบนพ้ืนที่ภูเขาสูงตั้งชุมชนเปนแนวยาวไปตามสันเขา พบไดมากท่ีเขตรอยตอ อำเภอแม

ลานอย กับ อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

5) มง เปนกลุมชาวเขาที ่ม ีประชากรนอยที ่ส ุดในแมฮองสอนแตกระจายอยูทุกอำเภอ  

แบงออกเปน 2 กลุม คือมงขาวและมงลายซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผูหญิงชาวมง 

6) จีนยูนนาน (จีนฮอ) เปนกลมุชาวจีนที่เปนอดีตทหารกองพล  93 ท่ีหนีภัยทางการเมืองเขามา

ในประเทศไทยอยูที่อำเภอปาย  อำเภอปางมะผา และ อำเภอเมืองบางแหงตั้งเปนชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีน

ฮอเทานั้น เชน หมูบานสันติชล อำเภอปายและหมูบานรักไทย อำเภอเมือง เปนตน         

7) ปะโอ อพยพเขามาจากรัฐฉาน ปจจุบันมีถิ่นอาศัยอยูบานหวยมะเขือสม ตำบลหมอกจำแป 

อำเภอเมืองแมฮองสอน 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขอมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

สภาพที่ตั้งสำนักงาน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ตั้งอยเูลขท่ี 98/1 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 58000 

เบอรโทรศัพท 0 5361 1665  เบอรโทรสาร 0 5361 1660 

เว็บไซต  http://www.msnpeo@moe.go.th 

e-mail plan.mhspeo@gmail.com 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีหนวยงานภายใตการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กลมุอำนวยการ 

2. กลมุบริหารงานบุคคล 

3. กลมุนโยบายและแผน 

4. กลมุพัฒนาการศึกษา 

5. กลมุนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

6. กลมุสงเสริมการศึกษาเอกชน 

7. กลมุลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

8. หนวยตรวจสอบภายใน 

9. คุรุสภาจังหวัดแมฮองสอน 

ตารางที่ 3 จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ที ่ กลุม 
บุคลากร

ทางการศึกษา 

38ค(1) 

บุคลากร

ทางการศึกษา 

38ค(2) 

 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจำ 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวม 

1 ศึกษาธิการจังหวัด - - - - - - 

2 รองศึกษาธิการจังหวัด - 1 - - - 1 

3 กลมุอำนวยการ - 1 - - 6 7 

4 กลมุบริหารงานบุคคล - 2 1 -  3 

5 กลมุนโยบายและแผน - - - - 2 2 

6 กลมุพัฒนาการศึกษา - 2 - - - 2 

7 กลมุนิเทศ ติดตามและประเมินผล 5 - - - - 5 

8 กลมุสงเสริมการศึกษาเอกชน - 2 - - - 2 

9 กลมุลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน - 2 1 - - 3 

10 หนวยตรวจสอบภายใน - - - - - - 

11 คุรุสภาจังหวัดแมฮองสอน - - - - 1 1 

 รวมทั้งสิ้น 5 10 2 - 9 26 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดแมฮองสอน 

 

การศึกษาในระบบ 

ตารางที่ 4 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา หองเรียน และครู/อาจารย ปการศึกษา 2564  

ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ  

สังกัด 
สถาน 

ศึกษา 

นักเรียน/

นักศึกษา 
ครู/อาจารย 

กระทรวงศึกษาธิการ    

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)    

    1.1 ประเภทสามัญศึกษา 331 28,347 3,209 

2. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)    

    2.1 ประเภทสามัญศึกษา 7 1,944 96 

    2.2 ประเภทอาชีวศึกษา    

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 1,202 64 

 กระทรวงอื่น ๆ    

4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (สพช.)    

    4.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 4 322 33 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/(อปท.)    

    5.1 ประเภทสามัญศึกษา 11 2,824 125 

    5.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 168 3,665 199 

6. กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและ

นวัตกรรม (อว.) 

   

    6.1 มหาวิทยาลัย 2 921 140 

    6.2 โรงเรียนสาธิต 1 71 9 

7. สำนักงานตำรวจแหงชาติ/(สตร.)    

    7.1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 15 1,175 110 

8. กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมี่นคงของมนุษย (พม.) 

7 138 18 

 รวมทั้งสิ้น 548 40,509 3,763 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ ปการศึกษา 2564 

             จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา            

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม 
ขัน้พ้ืนฐาน 

อาชีว 

ศึกษา 

อุดม 

ศึกษา 
กอน 

ประถม  
ประถม ม.ตน ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ 4,323 12,344 7,906 5,618 1,202 - 31,393 

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3,609 11,189 7,831 5,618 - - 28,247 

2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 714 1,155 75 - - - 1,944 

3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - - - - 1,202 - 1,202 

กระทรวงอื่น 5,048 1,997 798 352 - 921 9,116 

4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ - - 254 68 - - 322 

5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4,514 1,147 544 284 - - 6,489 

6 สำนักงานตำรวจแหงชาติ 325 850 - - - - 1,175 

7 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 
71 -    921 

353 

8 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
138 - - - - - 

138 

รวมทั้งสิ้น 9,371 14,341 8,704 5,970 1,202 921 40,509 

  

ตารางที่ 6 จำนวนครู/อาจารยในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ ปการศึกษา 2564  
             จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

   

ที ่ สังกัด 
ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,145 64 0 3,209 

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 3,049  - -  3,049 

2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 96  - -  96 

3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  - 64 -  64 

กระทรวงอื่น 295 0 140 554 

4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 33 - 140 33 

5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 125 - - 244 

6 สำนักงานตำรวจแหงชาติ 110 - - 110 



  

 

7 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

การศึกษานอกระบบ 

ตารางที่ 7 จำนวนสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด แมฮองสอน ปการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภท 

ประเภท จำนวน (แหง) 

กศน.ตำบล 45 

ศศช. 13 

ศรช. 126 

รวมทั้งสิ้น 184 
  

ตารางที่ 8 จำนวนนักศึกษาสังกัด กศน.จังหวัด แมฮองสอน ปการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผูไมรูหนังสือ 1,547 745 2,292 

ประถมศึกษา 271 15 286 

มัธยมศกึษาตอนตน 1,049 501 1,550 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 1,374 867 2,214 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 36 45 81 

รวมทั้งสิ้น 4,277 2,173 6,450 
 

ตารางที่ 9 จำนวนคร ูสังกัด กศน.จังหวัด แมฮองสอน ปการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภท 

วุฒกิารศึกษา 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ขาราชการครู 7 10 17 

ครูอาสา 3 12 15 

ครู กศน.ตำบล 20 24 44 
  

ที ่ สังกัด 
ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 

7 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 
9 - - 149 

8 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
18 - - 18 

รวมทั้งสิ้น 3,440 64 140 3,763 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วุฒกิารศึกษา 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ครู ศรช. 7 6 13 

ครู ศศช. 85 52 137 

ครู กพด. 14 6 20 

ครู เรรอน - - - 

ครู ปวช. 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 136 109 248 

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

(ปการศึกษา 2561 – 2563) 

กลมุสาระการ

เรียนร ู

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) คะแนน

เฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ 

คาพัฒนา

เปรียบเทียบ 

ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา  

62 - 63 

ภาษาไทย 50.40 43.68 50.36 56.20 6.68 

คณิตศาสตร 30.74 28.28 25.91 29.99 -2.37 

วิทยาศาสตร 35.82 31.59 35.09 38.78 3.50 

สังคมศึกษา - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 31.57 28.07 33.65 43.55 5.58 

ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

(ปการศึกษา 2561 – 2563) 

กลมุสาระการ

เรียนร ู

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) คะแนน

เฉลี่ยรอยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ 

คาพัฒนา

เปรียบเทียบ 

ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา  

2563 

ปการศึกษา  

62 - 63 

ภาษาไทย 51.24 51.80 50.31 54.29 -1.49 

คณิตศาสตร 26.89 23.13 21.61 25.46 -1.52 

วิทยาศาสตร 34.20 28.76 28.05 29.89 -0.71 

สังคมศึกษา - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 26.89 29.13 29.48 34.38 0.35 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

(ปการศึกษา 2561 – 2563) 

กลมุสาระการ

เรียนร ู

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) คะแนน

เฉลีย่รอยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ 

คาพัฒนา

เปรียบเทียบ 

ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา  

2563 

ปการศึกษา  

62 - 63 

ภาษาไทย 43.98 37.90 40.62 44.36 2.72 

คณิตศาสตร 23.93 19.91 20.96 26.04 1.05 

วิทยาศาสตร 27.61 26.79 29.64 32.68 2.85 

สังคมศึกษา 33.24 34.71 34.23 35.93 -0.48 

ภาษาอังกฤษ 25.70 24.19 24.83 29.94 0.64 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สวนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ไดจัดทำภายใตกรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และ

แนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน แผน 

รายงาน ผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห SWOT ที่เกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน รวมทั้งเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring 

and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี ้

 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 2. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 - 2580     

 3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญเพื ่อบรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

    4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง 

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

 6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   

 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 8. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 9. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

 10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  

 11. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศกึษาธิการ  

 12. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  

 13. อำนาจหนาที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  

 14. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  

 15. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันที ่4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
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 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศไดกำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เก่ียวกับการ

จัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน  

 หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาที่เขารับการศึกษาอบรม ใน

การศกึษาภาคบังคับ  

  หมวดหนาที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา   สิบ

สองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง ดำเนินการให

เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน 

เขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการใน

ระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุน

ใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่ง

อยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาต ิและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ

ใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย การศกึษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผเูรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ 

มีความสามารถเชี ่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให

ประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ และไดรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐ

ตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให

จัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสราง

และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไก

ทางภาษี รวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชน ในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติซึ ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกำหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและ

กำหนดใหมีการใชจายเงนิกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  

  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา ให

เกิดผลดังตอไปนี้  

 (1) เริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ 

เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัยโดยไมเก็บ

คาใชจาย  

 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ใหแลวเสร็จภายใน

หนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้ 
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   (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย     

ใหไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  ของ

ผูประกอบวิชาชีพคร ู   

    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด 

และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ 

และระดับพื้นที่ดังกลาว  

  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาใหมี

คณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะและ

รางกฎหมายที่เก่ียวของในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ   
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 2. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติ

ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปน

กรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสเูปาหมาย 

 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน

สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญทั้ง 6 ดาน ดังนี ้

  1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   

  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั          

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  

 1) ความอยดูีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

 4) ความเทาเทยีมและความเสมอภาคของสังคม 

 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ   
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 3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตร

ชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุ

เปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

  3.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผน

แมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจะตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง การ

ประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที ่18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเก่ียวของกับ

ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ภายใตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 

แผนยอย แตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวม 11 ประเด็น 18 แผนยอย ดังนี้ 

  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 3.2 

การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 

  (6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองนาอยอัูจฉริยะ ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยู

อัจฉริยะ 

  (10) ประเด็นการปรับเปลี ่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ด ี

  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.2 การพัฒนา

เด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ

วัยแรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรทูี่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การคมุครองทาง

สังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

  (18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือ

กำหนดอนาคตประเทศ 

  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนา 

บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงนิการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสรางและ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

  (21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 

  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 

 3.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโค

วิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสำคัญ คือ           “คนสามารถ

ยังชีพอยูไดมีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางทั ่วถึง สรางอาชีพและกระจาย รายไดสูทองถ่ิน 

เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” 

โดยการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด Resilience มีมิติที่ตองให 

ความสำคัญ 3 ประการ ไดแก  

 การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต สภาวะวิกฤต ให

ประเทศยังคงยนืหยัดและตานทานความยากลำบาก 

 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ที่

ดำเนินการอยู  ใหสอดรับกับกระแสการเปลี ่ยนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไป  

 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง

เชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมอืงการปกครอง ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอศักยภาพโดยรวมของประเทศ 

โดยไดระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรใหความสำคัญเปนพิเศษ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการฟนฟู และ

ขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 1) การ

เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ

เพ่ือรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลัก

ในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและ

พัฒนาประเทศ 

 3.3 โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื ่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย ตาม

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 

2563 ตามที่ สศช. เสนอ โดยมอบสวนราชการดำเนินการ ดังนี ้

  สศช. และทุกสวนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  

  1) การมองเปาหมายรวมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 
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  2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะหหวงโซความสัมพันธและชองวาง การพัฒนา

ตอการบรรลุเปาหมาย (xyz) 

  3) การจัดลำดับความเรงดวนของโครงการสำคัญ 

  4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามกระบวนการที่กำหนดไวในพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
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  4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และไดประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแลว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการ

บร ิหารราชการแผ นด ิน 3) ด านกฎหมาย 4) ด านกระบวนการยุต ิธรรม 5) ด านเศรษฐกิจ 6) ด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสขุ 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดาน

สังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ดาน

การศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจ

สำนักปลัดกระทรวงศกึษาธิการ รวม 5 ดาน 

 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน  เปาประสงค 

เพื่อใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติและรองรับผลกระทบของ

สถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางที่กำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ  

   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมายเปาประสงค เพื่อใหเกิดผลอันพึง

ประสงคในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเทาที่จำเปนตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  

    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  

เปาประสงค เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และฟนฟูอยางเปนระบบ มี

ประสิทธิภาพและมีความสมบูรณยั่งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พรอม

ทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใชประโยชนลดความขัดแยงของการพัฒนาที ่ใชฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทาง

ประชารัฐ  

    (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 

     11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  เปาประสงค เพื่อแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน และให

ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหาร

จัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากร

ใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูล

ขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนใน

การตอตานการทุจริตเพ่ือขจัดปญหาการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  

     (4) พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน  

    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา เปาประสงค เพื่อยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศกึษา มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถใน
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การแขงขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน

การรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสรางเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการ

เรียนรตูลอดชีวิต  

 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ 

   1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย  

  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1 การลดความ

เหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ขอ 4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

  ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

  1.1 เดก็เกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  

  1.2 วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รัก

การเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน  

  1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะ

พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความ

ตองการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน  

  1.4 มีคนไทยที ่ม ีความสามารถและผู เชี ่ยวชาญตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ิมข้ึน  

  1.5 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนา

ตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 

   2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนร ู 

  2.1 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จา

เปนของโลกศตวรรษ    ที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

   3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพลังทางสังคม  

  3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพ่ือใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
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 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสองพ.ศ.2560-2564 สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปนการ

แปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการ

ยกระดับประเทศไทย ใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาต ิ (พ.ศ.2561-2580) 

และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนใหบรรลุ

เปาหมายรวม 9 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2) 

การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรที ่3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางยั ่งยืน ยุทธศาสตรที ่ 4) การเติบโตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมเพื ่อการพัฒนาอยางยั ่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตรที่ 

6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตรที่ 7) 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตรที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม ยุทธศาสตรที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
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 6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่  19  พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2562  เพ่ือเปนแผนหลักของ

ชาติที่เปนกรอบทิศทาง การดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไวซึ่งความ

มั่นคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด  16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของ 

รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายที่ 1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย แผนที่ 3) แผนการเสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นโยบายที่ 

2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย แผนที่ 6) แผนการสรางความ

สามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนที่ 

7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายที่ 5) สรางเสริม

ศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสรางความเขมแข็งและ

ภูมิคุมกัน ความมั่นคงภายใน สอดรับดวย แผนที่ 10) แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) 

เสริมสราง ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย แผนที่ 11) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ

จากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนที่ 15) แผนการปองกันและ

แกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
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 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวน

เก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  

นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักที่ 2 การสรางความมั่นคงและ

ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญ ู ความซื่อสัตย การมีวินัย 

เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4 

การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ

และความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนา

บัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา

ทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนา

ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการ

บริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที ่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม  

นโยบายเรงดวนที ่6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบายเรงดวนที ่7 การเตรียมคน

ไทยสูศตวรรษที่ 21 นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเรงดวนที่ 

9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต นโยบายเรงดวนที่ 10 การพัฒนา

ระบบการใหบริการประชาชน 
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 8. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และ

สงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General 

Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบดวย 17 

เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - 

ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมาย

การพัฒนาที ่ยั ่งยืน เพื ่อใหเกิดกลไก          การติดตามผลการดำเนินงานที ่เปนรูปธรรม โดยแตงตั้ง

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 

     เปาหมายที่ 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลักเพียง

กระทรวงเดียวและมีหนวยงานอื ่นมีบทบาทเปนหนวยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาเพื ่อรับผิดชอบ (1) กำหนด

นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (2) กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด

การพัฒนาที่ยั ่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่นๆ ที่เกี ่ยวของกับดานการศึกษา ที่สอดคลองกับบริบท

การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 (4) ใหคำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับการศึกษา  และ 

(5) ทำหนาที่กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาของสวนราชการ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตาม Roadmap 

   ตัวชี ้ว ัดเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนดานการศึกษา เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันให

การศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 

ประกอบดวย เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาในสวนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนที่เปนตัวชี้วัดระดับโลก ที่ทุก

ประเทศจะตองรายงาน และ (2) สวนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับความ

เปนไปไดในการเก็บขอมูลในประเทศและการจัดทำฐานขอมูลของประเทศที่มีอยูแลว รวมทั้งมอบหมาย

ผูรับผิดชอบในการดำเนินการในแตละประเด็นดวย  

      ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายใตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี

สวนเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยาง

เทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรตูลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 

เปาประสงค ดังนี้ 
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  เปาประสงคที่ 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการ

เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

   4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศกึษาปที ่3 (ป.3) ที่มคีาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานของผูเรยีนระดับชาต ิ(National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑที่กำหนด : ตวัชีว้ัดทดแทน : 

คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : หนวยรวมสนับสนุน) 

      4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : คาเปาหมายไวที่รอยละ 

100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 

     4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม :  คาเปาหมายระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูล

หลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 

   4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตัวชี ้วัด                                 

เพ่ิมเติม :  คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีวศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูล

หลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 

  เปาประสงคที่ 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา 

การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื่อให

เด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศกึษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

   4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่มีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู และ

พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บ

ขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน) 

   4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา) 

ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : 

หนวยรวมสนับสนุน) 

  เปาประสงคที่ 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

    4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 

ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้ 

    4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดยอย

เทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ

ศึกษา 45 : 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
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    4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน :             คา

เปาหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : หนวย

จัดเก็บขอมูลหลัก) 

      4.3.1.3 จำนวนผเูรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย 

ระหวางกำหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน. : หนวยสนับสนุน) 

       4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชีว้ัดหลัก : 

คาเปาหมายระหวางกำหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนบัสนุน) 

      เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผเูรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จำเปน  

สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การ

เปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

     4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสำคัญทุกระดับ 

ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน 

ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 

  เปาประสงคที่ 4.A  (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา 

ที่ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 

ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

   4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน 

(c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับการปรับให 

เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : 

หนวยรวมสนับสนุน) 

    เปาประสงคที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผาน ทาง

ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนา

นอยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบดวย 

       4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน 

และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อยางนอยไดรับการอบรมครู 

(เชน การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจำการ (Pre-Service) หรือระหวางประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐาน

ของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
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 9. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปน

แผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน

สามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา

ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทา

เทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ

หลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย 

การเปลี ่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดาน

สิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมี

สาระสำคัญ ดังนี ้

   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

   วัตถุประสงค 

    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

    2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกบั

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาต ิ

    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 

   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่ง

เก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ 

     เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแล

และปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ

สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับคุณภาพ

และสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
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แกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 4) 

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและ

ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 

   ยุทธศาสตรที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื ่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   เปาหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต ท่ี

มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิต

และมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ

ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความ

เชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่สราง

ผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   เปาหมาย 1) ผู เร ียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตาม

มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ

การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลง

เรียนร ูสื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดย

ไมจำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการ

ผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู 

สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรตูาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดย

ไมจำกัดเวลาและสถานที่ 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนร ูท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

   ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

   เปาหมาย 1) ผู เร ียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) ระบบ
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ขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด

การศกึษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

   แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มี

มาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 

   ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคดิ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริม

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสกูารปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) สงเสริมและ

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการสรางเสริม

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 

ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและพื้นที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ

ลักษณะที่แตกตางกันของผู เรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบ

บริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริม

ใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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 10. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2565 ดวยกระทรวงศึกษาธิการตระหนัก

ถึงความสำคัญยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัย

เรียน/วัยรนุ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการ

พัฒนาการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

และประเด็นอื่นที่เกี ่ยวของ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดงันี้ 

   หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงศึกษาธิการมุ งมั่น

ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหนวยงาน

เจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพ

คนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลัก

ดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวน เรื่องการ

เตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น

อ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยคาดหวังวาการ

พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความ

พรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวม

กระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

  1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุง

ปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดาน

เทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขา

มาชวยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

  2. ปลดล็อก ปรับเปลี ่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู  โดยมุงให

ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

  3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษา

ยกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที ่เขาใจ Supply และตอบโจทย 

Demand โดยใหทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวน รวมกันพิจารณาหา

แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคสวน 
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   จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565    

   1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

    - ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ประกอบดวย 7 เรื่องยอย ไดแก (1) Data Center ศูนยขอมูลกลาง (2) Big Data ขอมูลขนาด

ใหญ (คลังขอมูล การนำขอมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 

Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการหองเรียน School 

และ Classroom Management และ (7) โครงสรางพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 

    - การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะที ่จำเปน เนนพัฒนาความรู และ

สมรรถนะดาน Digital Literacy สำหรับผู เรียนที ่มีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัด

การศกึษา เชน STEM Coding เปนตน 

    - การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ไดแก โลกทัศน

อาชีพ การเสริมทักษะใหม (Up Skill) และการเพิ ่มทักษะใหมที่จำเปน (Re-Skills) ใหแกกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวย (1) ผูอยใูนระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผูอยนูอกระบบการศึกษา 

(3) วัยแรงงาน และ (4) ผูสูงอายุ เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม (Digital Disruption) โดยเนนเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills 

ดานอาชีวศกึษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

    - การตางประเทศ เนนภารกิจที่ตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู

ชาวตางชาติใหแกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศกึษาในสถานศึกษา 2 

ดานหลัก ๆ ไดแก (1) ดานภาษาตางประเทศ และ (2) ดานวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

    - กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศ

ดานการศึกษา ประกอบดวย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก – การมี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

– การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา – การ

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ – การจัดตั ้งสำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ เรื ่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา 

ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 

    - ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต

ละหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไมใหเกิดความซ้ำซอนในการจัดฝกอบรมใหแตละกลมุเปาหมาย 

และใชประโยชนจากสถาบันพัฒนาที่มีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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เพื่อเปนหนวยงานกลางในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ผูบริหารหนวยงานทุกระดับ ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ) 

รวมทั้งพัฒนายกระดับใหเปนสถาบันฝกอบรมระดับนานาชาติ 

    - การประชาสัมพันธ โดยจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ เปน

หนวยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือ

เผยแพรผลงาน กิจกรรมและการเขารวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

    - การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื ่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัด

การศกึษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 

    - การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียน

คุณภาพ 

    - การรับเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยี

มาใชในการบริหารจัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแกไขปญหาเบื้องตน (Call Center ดาน

กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวรองทุกขในภาพรวมของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

    - การปฏิรูปองคการและโครงสรางกระทรวงศกึษาธิการ 

    - การพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือใหมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

    - การศึกษายกกำลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพ่ือ

ทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต 

http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื ้อหา เพื่อให

ผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรม

ดานการศึกษาเพื ่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ใหผู เร ียน ครู 

ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence 

Individual Development Plan : EIDP) – จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดใหทุกโรงเรียนตอง

มีพ้ืนฐานท่ีจำเปน 

   2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

   - มุงเนนการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยม

อาชีวศึกษา และเติมเต็มชองวางระหวางทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน เนนรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อน

ความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสมูาตรฐานนานาชาติ 

    - มุงเนน Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้ง

ผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย

การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 
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    - มุงเนนพัฒนาศูนยประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 

(TVET Excellence Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธใุหม รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพ่ือมุงสู

การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

   - มุงเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการ

เรียนรผููเรียนเพ่ือการดำรงชีวิตใหมีคณุลักษณะอันพึงประสงคและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 (Technical 

Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งใหความรวมมือในการพัฒนาขีด

ความสามารถของผูเรียนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศและการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 

   - มงุเนนการเพ่ิมปริมาณผูเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สรางภาพลักษณสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดใหผูที่สนใจเขามาเรียน 

   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน

การสอดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

  3. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    - ขับเคลื ่อนพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพื ้นที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

    - สงเสริมใหผูเรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งกอนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให

ไดรับโอกาสทางการศกึษาจนสำเร็จการศกึษาภาคบังคับ 

   4. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

    - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปน

เลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  

    - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศกึษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน

การสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห

ขอมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

  5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

    - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคต 

    - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถ

เปนอาชีพ และสรางรายได 

   6. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

     - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศกึษา 
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   7. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

     - ปฏิรูปองคการเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของ

หนวยงานปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน 

โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

     - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 

   8. การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบตั ิ

     - ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน 

เปนกรอบแนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว 

     - ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ

จุดเนนสูการปฏิบตัิระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการ

ภาคและสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ 

โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

     - กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล

และดำเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่กอน โดยใชภาคีเครอืขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอ

คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

33 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 11. แผนปฏบิตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ          

พ.ศ.2565 ดังนี ้

1. วิสัยทัศน 

 “พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมี

ทักษะการเรียนรอูยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปญญา”  

 2. พันธกิจ  

 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน 

 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 4.  ปร ับปร ุงระบบบร ิหารจ ัดการการศ ึกษาให ม ีประส ิทธ ิภาพในการใช ทร ัพยากร 

เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

 3. เปาประสงครวม  

 1. ผเูรียนมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

   2.  ผ ู เร ียนได ร ับการปล ูกจ ิตสำน ึกที ่ถ ูกต องเก ี ่ยวก ับความม ั ่นคง และร ู เท าทันตอ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

   3. ผเูรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 

    4. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. ผู เร ี ยนท ุกคนได ร ับโอกาสเข าถ ึงบร ิการทางการศ ึ กษาท ี ่ม ี ค ุณภาพอย างท ั ่ วถึ ง  

และเหมาะสมกับชวงวัย 

   6. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพหุปญญาของผูเรียน 

 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงาน 

   8. องคความรู สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใชประโยชนในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม   

   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการ

จัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความตองการของผเูรียน 
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  4. ตัวชี้วัดรวม คาเปาหมาย และแหลงขอมูล  
 

ที ่ ตัวชี้วัดรวม คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน

การศกึษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผเูรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 

(3,000)  

(21,812)  

(3,593)  

(720) 

 

สสวท. 

สพฐ. 

สอศ. 

มวส. 

4 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 

 

5 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  

องคความรู และสิ่งประดิษฐที่สามารถนำไปใช

ประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 

สอศ. 

6 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศกึษา 

ตอประชากรกลุมอายุ 

    - ระดับปฐมวัย 

    - ระดับประถมศึกษา 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 

 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

รอยละ 78 

สกศ. 

7 จำนวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง

ฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขประจำตัว

ประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ 

และหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม  

ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 
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5. แผนปฏิบัติราชการ 

  1) แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที ่ 1 การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคมและ

ประเทศชาต ิ

   1) เปาหมาย ผเูรียนไดรับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกตองเก่ียวกับความมั่นคง และรเูทา

ทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 

   2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน 

ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 สป. (สช. กศน. สบศ.) 

สพฐ. สอศ. 

2 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ  

เพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในทองถิ่น 

รอยละ 80 สป. (กศน. 

ศปบ.จชต.) 

สอศ. 
 

   3) แนวทางการพัฒนา 

    3.1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบัน

หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    3.2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหา ภัยคุกคาม

รูปแบบใหม (ยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา 

การพัฒนาทักษะการสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต   

  4) แผนงาน/โครงการ สำคญั 

   4.1) กลุมโครงการ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

   4.2) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคาม

รูปแบบใหม  

   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ

สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   1) เปาหมาย 
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    1.1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการ

พัฒนาประเทศ 

    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ ่งประดิษฐ สามารถนำไปใช

ประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย 

   2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 รอยละของกำลังคนที่ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ 

รอยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 

2 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชวีศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 

 

3 ร อยละของผลงานว ิจ ัย นว ัตกรรม เทคโนโลยี         

องคความรู และสิ ่งประดิษฐที ่สามารถนำไปใช

ประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 

สอศ. 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน

และการพัฒนาประเทศ 

  3.2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และ

สิ่งประดิษฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 

  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

   4.1) กลุมโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะ ตรง

ตามความตองการของตลาดงานและเปาหมายการพัฒนาประเทศ 

   4.2) กลมุโครงการ จัดการศึกษาและฝกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   4.3) กลมุโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหง

การเรียนร ู

  1) เปาหมาย 

   1.1) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ และมาตรฐานสากล 

   1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะ

ทีจ่ำเปนในศตวรรษที่ 21 
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   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเปน

ครู มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ที ่ ตวัชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 รอยละของนักเรียนที ่ม ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน 

รอยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น  

รอยละ 50 สทศ. 

 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา 

(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผเูรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 

และความสามารถ (ว ิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ทัศนศ ิลป 

นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 

(3,000) 

(21,812) 

(3,593) 

(720) 

 

สสวท. 

สพฐ. 

สอศ. 

มวส. 

4 รอยละของสถานศึกษาไดรูสถานภาพและมาตรฐาน 

ในดานการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  

และไดรับขอแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษา 

รอยละ 90 สมศ. 

5 รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) 

สพฐ. 

6 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศกึษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 90 สป. (กศน. 

สช. สคบศ. 

สำนักงาน 

ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. 

คส. สกสค. 

สสวท. 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

  3.2) พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะที ่จำเปนในศตวรรษที่ 21 และ

พัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา 

  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 

  4.1) กลมุโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การใช 

รูปแบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมนิผล 

  4.2) กลมุโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  4.3) กลมุโครงการ พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะที่

จำเปนในศตวรรษที่ 21 

  4.4) กลมุโครงการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเปนเลิศเฉพาะดาน 

  4.5) กลมุโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม ทาง

การศึกษา 

 1) เปาหมาย ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง

ทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับชวงวัย  

 2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศกึษา 

ตอประชากรกลุมอายุ 

    - ระดับปฐมวัย 

    - ระดับประถมศึกษา 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 

 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

รอยละ 78 

สกศ. 

2 จำนวนนักเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาส 

ในการเขาถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 

หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความตองการจำเปน 

3,630,059 คน 

(3,196,638) 

(412,239) 

(10,058) 

(11,124) 

 

สพฐ. 

สป. (สช.) 

สป. (กศน.) 

สอศ. 

3 จำนวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนร ู

ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรตูลอดชีวิต  

(Lifelong Learning) 

21,456,400 คน 

(10,000,000) 

(1,456,400) 

(10,000,000) 

 

สป. (กศน.) 

สอศ. 

สสวท. 

  3) แนวทางการพัฒนา 

   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรอูยางเทาเทียมและเสมอภาค 

   3.2) พฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศกึษาสำหรับคนทุกชวงวัย 

   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู 
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   3.4) พัฒนาแหลงเรียนรใูหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

  4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 

   4.1) กลุมโครงการ สงเสริมและสรางโอกาสใหผูเรียนทุกกลุมและทุกชวงวัย ในการ

เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความตองการที่หลากหลาย 

   4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ การเทียบโอนความร ู

   4.3) กลมุโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรทูี่เอ้ือตอการเรียนรตูลอดชีวิตอยางมีคณุภาพ 

 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  1) เปาหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 

สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ                    

  2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 จำนวนกฎหมายที่เก่ียวของกับการศกึษา 

ไดรับการจัดทำ ปรับปรุง แกไข 

6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 

2 จำนวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง

ฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขประจำตัว

ประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ 

และหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 

แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 

 4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

  4.1) กลมุโครงการ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดการศึกษาและสรางเครือขาย

ความเปนภาคีหนุสวนกับองคกรทั้งภายในและตางประเทศ 

  4.2) กลมุโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

  4.3) กลุมโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่

เก่ียวของกับการศึกษา 

  4.4) กลมุโครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศกึษา 

  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  4.6) กลุมโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

  4.7) กลุมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
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13. แผนปฏิบตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจาย

ประจำป พ.ศ. 2563) ดังนี้  

  วิสัยทัศน 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผเูรียนไดรับการเรียนรตูลอด

ชีวิตอยางมคีุณภาพและมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง 

ตามศักยภาพของผูเรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ       

ของขาราชการ ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  เปาประสงครวม 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผูเรียนมีการศกึษาและเรียนรตูลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

4. ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

  คานิยม  TEAMWINS 

 T =  Teamwork การทำงานเปนทีม 

 E =  Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 

 A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  

 M  =  Morality and Integrity การมีศลีธรรมและมีความซื่อสัตย 

 W  =  Willful ความมุงมั่นตั้งใจทำงานอยางเต็มศักยภาพ  

 I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  

 N   =  Network and Communication การเปนเครือขายท่ีมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  

 S   =  Service Mind การมีจิตมงุบริการ  
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  เปาประสงครวม 

   4.1 สำน ั กง านปล ั ดกระทรวงศ ึ กษาธ ิ กา รม ี กา รบร ิ ห ารและการจ ั ดการศ ึ กษา 

แบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 4.2 ผเูรียนมีการศึกษาและเรยีนรตูลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเปน      ในศตวรรษ

ที่ 21 

 4.3 ผเูรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

 4 . 4  ข าราชการ  คร ู  และบ ุ คลากรทางการศ ึ กษาม ี สมรรถนะการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน 

ในศตวรรษที่ 21 

 

  เปาประสงครวม ตัวชี้วัดเปาประสงครวม และคาเปาหมาย 

เปาประสงครวม/ตัวชี้วัดเปาประสงครวม/หนวยหลักรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย  

ป 2565 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบรูณาการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

*1. ผลคะแนนประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity & 

Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไมนอยกวา  85 

คะแนน 

 

2. ผเูรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชวีิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษท่ี 21 

*2. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 

ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน (สช.)  

รอยละ 51 

 

3. รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีข้ึนไป (สช.)  

รอยละ 80 

*4. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แตละภาคเรียนเพ่ิมข้ึน (กศน.) 

รอยละ 40 ขึ้นไป 

5. รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

การศกึษานอกระบบ ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป 

(กศน.)  

 

รอยละ 80 

 

3. ผเูรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

*6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรทูี่จัดการศึกษา 

ในรูปแบบการเรียนรตูลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 ครั้ง 
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เปาประสงครวม/ตัวชี้วัดเปาประสงครวม/หนวยหลักรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย  

ป 2565 

4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 

*7. รอยละของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน 

(สอ./สช./สคบศ./กศน.)  

รอยละ 85 

 

 

6. ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. ประกอบดวย 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร 6 เปาประสงค  

ประเด็นยุทธศาสตร สป. เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 

เพื่อความมั่นคง   

1. ผเูรียนมีคณุภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู 

ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสราง

ความมั่นคงในแตละบริบท 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย  

เพื่อสรางความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

และการแขงขันของประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

1. ผเูรียนมีคณุภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปน 

ในศตวรรษที่ 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของผเูรียนในศตวรรษที่ 21 

3. หนวยงาน/สถานศกึษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

4. สรางโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

1. ผเูรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง  

และเสมอภาค ดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

5. พัฒนาระบบบริหารจดัการใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

  

 

 

 



  

 

43 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7. ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค และกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคณุภาพ ทักษะ และ

สมรรถนะการเรียนรทูี่จำเปน 

ในศตวรรษที่ 21 สอดคลอง

เหมาะสมกับการเสริมสราง 

ความมั่นคงในแตละบริบท  

1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตอง เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพ

สถาบันหลกัของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำร ิ

2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ

พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตาม

ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลมุชน 

ตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงาน

ตางดาว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไข

ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, 

โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

4. พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศเพื่อยกระดับ

คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ

ที่ตอบสนองความตองการ 

ของตลาดแรงงาน 

และการแขงขันของประเทศ   

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ดิจิทัล

ชุมชน) 

2. สงเสริมการวิจยัและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ

พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและ

สมรรถนะการเรียนรทูี่จำเปน 

ในศตวรรษที่ 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สงผล 

ตอการพัฒนาทักษะที่จำเปน 

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบ 

สะเต็มศึกษา 

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด 

อยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพและ

ทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยรูวมในสังคมศตวรรษที่ 21 

4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 

 

3. หนวยงาน/สถานศึกษา  

มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จำเปน 

ของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรทูี่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติ

ที่ถูกตอง ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  

ความเปนพลเมือง 

7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น  

(ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรแูละการประกอบอาชีพ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

9. สงเสริมกิจกรรมสรางความร ูความเขาใจ ความตระหนัก 

ในการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และเสมอ

ภาคดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศกึษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาส 

ทางการเรียนรทูี่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

และกลมุเปาหมาย 

2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรยีนรผูานระบบ

ดิจิทัลออนไลนแบบเปดที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนา 

การเรยีนรตูลอดชีวิต 
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. หนวยงานมีระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ 

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต ใชในการ

บริหารราชการ/บริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลาง 

ดานการศึกษา ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน  

และทันตอการใชงาน 

3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศกึษาใหมีประสิทธิภาพ 

ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับ 

ทุกภาคสวนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

 5. ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาที่ของหนวยงานใหมี 

ความยืดหยนุ คลองตวั ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนา

ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 

6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวม

จัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน  

เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 

8. ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ของ

เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวชี้วัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.   ผูเรยีนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปน 

ในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท  

1. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จัดกิจกรรมสงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(ทุกหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.) 

รอยละ 100 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวชี้วัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

*2. รอยละของผเูรียนที่ไดรับการสรางภูมิคมุกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ)  

(สช./สบศ.) 

  รอยละ 70 

3. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ

การพัฒนาศกัยภาพ หรือสมรรถนะดานอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนา 

ไปสรางโอกาสในการประกอบอาชีพได (กศน.) 

รอยละ 80 

4. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบควูิชาสามัญ  

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขาใจและยอมรับ 

ความแตกตางที่หลากหลาย (ศปบ.จชต.) 

เพ่ิมขึ้น 

จากปที่ผานมา 

 

*5. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการฟง พูด-อาน-และ

เขียนภาษาไทยในระดับพอใชขึ้นไป (ศปบ.จชต.)  

 

 

ไมต่ำกวา 

รอยละ 85 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.  ผเูรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 

*6. รอยละของผลงานวิจัยเพ่ือสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร 

ตอสาธารณชน (สนย. และทุกหนวยงานในสังกัด สป.) 

รอยละ 80 

7. รอยละของผูผานการอบรมเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

(กศน.) 

รอยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.  

       1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21   

       2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผเูรียนใน

ศตวรรษที่ 21  

         3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ใหเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
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แผนปฏิบัติราชการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวชี้วัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

8. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษาที่ไดผานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก อยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป (สช.) 

   - ระดับปฐมวัย 

   - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอยละ 80 

9. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร

ดานอาชีพ/ดานการเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น (กศน./สช.) 

รอยละ 80 

*10. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.) รอยละ 80 

11. จำนวนผใูชงานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National 

Digital Learning Platform : NDLP) (ศทก.) 

(ศทก. : เปาหมาย 30,000 คน ภายในป พ.ศ.2565 : เริ่มตน ป 64 เปาหมาย 

10,000 คน)  

20,000 คน 

12. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ก.ค.ศ.)  

รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.   ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และ

เสมอภาคดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

13. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำ

ความรูไปสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได (กศน.) 

รอยละ 80 

14. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเทียบกับเปาหมาย (กศน./สช.) 

รอยละ 100 

15. จำนวนนักเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการ

การศกึษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

ตามความตองการจำเปน (กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)  

280,000 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.   หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพ ตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

16. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับท่ีไดรับการปรับปรุง แกไข หรือ

พัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ (สน./สช./ก.ค.ศ.) 

(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)  

ไมนอยกวา 

11 ฉบับ 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวชี้วัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

*17. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

ที่เชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลอางอิงจากเลขประจำตวัประชาชน 13 หลัก 

ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอ่ืนดานสาธารณสุข สังคม  

ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก.) 

(: อางอิงจาก แผนปฏิรปูการศึกษา) (ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบฐานขอมูล 

ภายในป 2565 : เริ่มตนป 2562 มีอย ู2 ระบบฐานขอมูล : ป 2563 เปาหมาย 

2 ระบบ : ป 2564 เปาหมาย 1 ระบบ)  

(2562 : ฐานขอมูลสถานศึกษา ฐานขอมูลนักเรียน ฐานขอมูลครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ฐานขอมูลบุคลากรอ่ืน  

2563 : ฐานขอมูลผสูำเร็จการศึกษา  

2564 : ฐานขอมูลหลักสูตร  

2565 : ฐานขอมูลผลการเรียน) 

1 ระบบฐานขอมูล 

(ฐานขอมูล 

ผลการเรียน) 

 

18. รอยละของหนวยงานท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ  

(ทุกหนวยงานในสังกัด : หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัด สป.  

เทยีบเทาสำนัก) 

รอยละ 80 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ (ตอ) 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.   หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใสตามหลักธรรมาภบิาล 

19. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองคกรและขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

ระยะ 3 ป (พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 

(อางอิงจาก : แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564-2565) 

ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา พ.ศ.2562-2565 ของภาค 15(เขตตรวจราชการที่ 15) 

 

วิสัยทัศน 

บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความเปนอัตลักษณของพื้นที่อยางมีคุณภาพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21 

 

พันธกิจ 

 1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาภาค 15 ใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

และการพัฒนากลุมจังหวัด 

 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาค 15 

 3. สรางโอกาสทางการศึกษาหลากหลาย แกประชาชนทุกกลุม อยางเสมอภาค เปนธรรม และทั่วถึง 

 4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 5. เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. ยกระดับขับเคลื่อนการบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม 

 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผูเรียนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะความรู ความสามารถและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 3. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรตูลอดชีวิต 

 4. เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของผูบริหารและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดับ 

 5. เสริมสรางทัศนคตแิละสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ 

 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

 7. เสริมสรางปจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอยางหลากหลายที่เปนอัตลักษณของพ้ืนที ่

 

เปาประสงค 

 1. หนวยงานทุกภาคสวนในพื้นที่มีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณ

ของพ้ืนท่ี 

 2. ผเูรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรตูลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน 

 3. ผเูรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

 4. ผเูรียนทุกกลมุไดรับโอกาสการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม และเสมอภาค อยางมคีุณภาพ 

 5. ทุกภาคสวนสงเสริมการจัดการศึกษาดานสัมมาชีพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานใน

ประเทศและเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนกลมุประเทศอาเซียน 
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 6. ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพทุกระดับ 

 7. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียงของ เพ่ือจัดการเรียนร ูและบริหารจัดการ

ที่มีคุณภาพ 

 8. เพ่ือสรางคุณคา คานิยม และความภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

 

กลยุทธ 

 1. สงเสริมและประสานงานดานการศึกษากับองคกร หนวยงาน สถานศึกษาในพื้นที่ใหเขามามีสวน

รวมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในแตละจังหวัดอยางเปนรูปธรรม 

 2. พัฒนาหลักสูตรใหมีโครงสรางที่ยืดหยนุตามอัตลักษณของทองถิ่นอยางหลากหลายทุกระดับชั้น 

 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเนน

ทักษะการเรียนรใูนศตวรรษที่ 21 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. สงเสริมการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวนและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนสามารถ

เขาถึงโอกาสทางการเรียนรไูดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลมุเปาหมาย 

 5. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 6. รณรงคการอนุรักษ และเสริมสรางวิถีการเรียนรอัูตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิประวัติศาสตรของทองถ่ิน 

 7. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามอัตลักษณของทองถิ่นอยางหลากหลาย 

 8. พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค 

 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสัมมาชีพ 

 10. รณรงคสรางความตระหนักรูตอการจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 
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15. แผนพฒันาจังหวดัแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

วิสัยทัศน  

เมืองแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปดประตูสตูะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจใหยั่งยืน 

บนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 

 

เปาประสงครวม (Objective) 

 1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ดานการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สขุภาพ เกษตรปลอดภัย และการคาชายแดน 

 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเนนการแกไขปญหาความยากจน การพัฒนา

การศกึษา การเขาถึงบริการดานสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ 

 3. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประเพณีวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนา 

 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว 

 2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวและผูมาเยือน 

 3. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการคาชายแดน 

 4. รอยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ. 

 5. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของการเรียนตอของผูเรียนแตละระดับเพิ่มข้ึน 

 6. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ผานเกณฑพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

 7. รอยละของพ้ืนที่ปาที่คงสภาพ 

 8. จำนวนจุดความรอน (Hotspot) ลดลง 

 9. รอยละของการจัดสรรที่ดนิทำกินใหแกชุมชน (คทช.) 

 10. รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจำนวนหมบูาน/ชุมชนเขมแข็งปลอดยาเสพติด 

 11. รอยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสินเทียบกับคายอนหลัง 3 ป 

ประเด็นการพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การยกระดับและพัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและย่ังยืน 

  เปาประสงคที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ สุขภาพ การกีฬา วิถีชีวิต

วัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว 

  เปาประสงคที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุง โครงขายคมนาคม สิ่งอำนวยความ

สะดวกเชื่อมโยงเสนทางการทองเทีย่ว และแหลงทองเที่ยว 

  เปาประสงคที่ 3 สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน และการคาชายแดน 

  เปาประสงคที่ 1 การคาการลงทุน มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต แกไขปญหาควายากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม 

  เปาประสงคที่ 1 สงเสริมสนับสนุนใหครัวเรือนผานเกณฑ จปฐ. 

  เปาประสงคที่ 2 เด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคณุภาพ และ

การมีงานทำของนักเรียนนักศึกษา 

  เปาประสงคที่ 3 ประชาชนไดรับการบริหารภาครัฐอยางทั่วถึงและภาครัฐมีการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

  เปาประสงคที่ 4 สรางความเขมแข็งใหกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหมีความสุขอยาง

ยั่งยืน โดยการสืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และเนนคุณธรรมจริยธรรม 

  เปาประสงคที่ 5 การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชดำริ 

โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพ่ือขยายผลสชูุมชน/หมูบาน และสถานศึกษา

ในพ้ืนที่ 

  เปาประสงคที่ 6 สงเสริมการผลิตสินคาเกษศตรและเพ่ิมมูลคา ยกระดับสูมาตรฐาน 

  เปาประสงคที่ 7 การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบเพิ่มขึ้น 

  เปาประสงคที่ 8 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงน้ำ ใหเหมาะสมตอสภาพพื้นที่ 

  เปาประสงคที่ 9 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การจัดการ อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางย่ังยืน 

  เปาประสงคที่ 1 ทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน 

  เปาประสงคที่ 2 ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และอาศยัอยรูวมกับปาไดอยางยั่งยืน 

ประเดน็การพฒันาที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงภายในและความม่ันคงตามแนว

ชายแดน 

  เปาประสงคที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย และสรางความปรองดอง

สมานฉันทใหเกิดขึ้นในสังคม 

  เปาประสงคที่ 2 หมูบาน/ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงเรียน ปลอดจากยาเสพติด 

  เปาประสงคที ่3 สรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  เปาประสงคที่ 4 หมูบานพัฒนาเพ่ือความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมูบานยาม

ชายแดนสามารถพึ่งตนเองได  

  เปาประสงคที่ 5 แกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ  

  เปาประสงคที่ 6 ปองกันและสรางเครือขายเตือนภัยและบรรเทา เพ่ือลดผลกระทบจากสาธารณภัย  
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 16. อำนาจหนาที่ของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมี

คำสั ่งห ัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่ 19/2560 เร ื ่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการสั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

เก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  

ใหมีศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด อยูภายใตการกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยใหมีรองศึกษาธิการจังหวัดจำนวนสามคน

เพ่ือชวยเหลืองานศกึษาธิการจังหวัด  

บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

            1.  รับผิดชอบงานธรุการของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด(อกศจ.) คณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 

คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) และตามทีค่ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) มอบหมาย 

            2.  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

            3.  สั่งการ กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 

            4.  จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือ

การศกึษา 

            5.  สงเสริมและสนับสนุนการศกึษาเพื่อคนพิการ ผดูอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 

            6.  ดำเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            7.  สงเสริม สนบัสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ นิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก

ระดับทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

            8.  ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการหรือ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

            9.  สงเสริมและประสานงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

            10.  สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 

            11.  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ

ภารกิจเก่ียวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด 
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17. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (SWOT 

Analysis)ประเมินสภาพแวดลอมของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอนจัดลำดับ

สภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส(Opportunities) 

1. รัฐบาลมีความมงุมั่นในการปฏิรูปการศกึษา กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร 

2. มีการกระจายอำนาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. มีอาณาเขตติดชายแดนทั้ง 7 อำเภอ มีการสงเสริมการคาการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน การคา

ชายแดนสงผลใหจังหวัดตองผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการคา การลงทุน การตลาด การแลกเปลี่ยน

เรียนรขูองนักศึกษาและครูในดานการศึกษา และฐานผลิตรวม สามารถสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัด 

4. มีแหลงทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีความหลากหลาย 

5. มีความเขมแข็งทางชาติพันธุ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

6. ภาครัฐ/องคกรเอกชน ใหการสนับสนุนดานการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

อุปสรรค(Threats) 

1. การบูรณาการการทำงานระดับหนวยงานภายในจังหวัดที่ไมทั่วถึงครอบคลุม     

2. มีการใชภาษาถ่ินและใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง รายไดประชากรตอครัวเรือนต่ำ การอพยพ

ยายถ่ินที่อยู  ที่ทำงาน มีผลกระทบถึงปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการออกกลางคัน 

3. โครงสรางพ้ืนฐานไมทั่วถึง การคมนาคมไมสะดวก สาธารณูปโภค ไฟฟา 

4. ภัยจากโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 

5. การบริหารงานบุคคลของตนสังกัด ลาชา ขาดความคลองตัว 

6. สถานประกอบการมีนอย สินคามีราคาสูง 

7. กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่รวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมและกระแส วัฒนธรรมจากภายนอก

สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถ่ิน 

8. งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ 

9. ขาดการเชื่อมโยงขอมูลบูรณาการระหวางหนวยงาน 

10. การรับสงหนังสือราชการจากตนสังกัด ลาชาไมเปนระบบ 

ประเมินสภาพแวดลอมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนจัดลำดับสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแขง็  (S:Strengths) 

1. มีโครงสรางการบริหารงานภายในที่ชัดเจน 

2. มีองคคณะบุคคล ในการบริหารงานดานการศึกษาในจังหวัดท่ีชัดเจน 

3. ผูบริหารระดับจังหวัดใหความสำคัญตอการจัดการศึกษา 
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4. หนวยงานท่ีจัดการศึกษาในจังหวัดแมฮองสอนสงเสริมใหผูเรียนไดรับโอกาสทางการศกึษา           

อยางทั่วถึง 

5. มีหนวยงานในพื้นที่ใหการสนับสนุนการศึกษาดานปฐมวัยอยางครอบคลุมทั้งจังหวัด 

6. มีแหลงเรียนร ูภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานที่หลากหลายที่เอ้ือตอการเรียนรู 

7. บุคลากรมีความร ูความสามารถ มงุมั่น ตั้งใจและเสียสละ ทำงานเปนทีม 

 

จุดออน(W : Weaknesses) 

1. ขาดแคลนบุคลากรตามกรอบโครงสรางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

2. ขาดเครื่องมือที่ชวยในการประสานงานระหวางหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT ป.3 (O-NET) ป.6 ม.3 ม. 6 ต่ำกวา

ระดับชาติทุกกลมุสาระ  N-NET (กศน.) ต่ำกวาระดับชาติบางกลมุสาระ 

4. อาคารสำนักงานมีสภาพที่ทรุดโทรม พืน้ที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

5. พ้ืนที่การนิเทศ ติดตามและประเมินผลหนวยงานทางการศึกษามีความยาก การคมนาคมลำบาก 

ทุรกันดาร  

6. ขาดแคลนยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
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สวนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

วิสัยทัศน   

         “การบริหารและจัดการศึกษาแบบบรูณาการมีประสิทธิภาพ ผเูรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง

มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 

2.1 สงเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ 

ทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

    2.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

   2.3 สงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง ตาม

ศกัยภาพของผูเรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   2.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปน 

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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เปาประสงคและตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

กลยุทธ     

 1. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลมุเปาหมายเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี

ปรองดอง ความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติและความรูความเขาใจวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 2. เสริมสรางกลไกการปองกันแกปญหายาเสพติด หรือภัยคุกคามในรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอ

ความมั่นคง 

  3. สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

และความเปนพลเมือง 

   เปาประสงคที่ 1.สงเสริมใหผเูรียน มีความเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม หางไกลยาเสพติดและ

อบายมุข 

 1. รอยละของสถานศึกษาใชกระบวนการเรียนรแูละพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบ

มีสวนรวม  

รอยละ 100 

 2. รอยละของบุคลากรในสังกัด รวมกิจกรรมที่สงเสริมความมั่นคงและความ

จงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

รอยละ 100 

 3. ระดับความสำเร็จในการ ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนนักศึกษาโดยพนักงาน

สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

กลยุทธ  

  4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา 

   5. สนับสนุน เสริมสรางทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเที่ยว โครงสรางพ้ืนฐาน ผปูระกอบการยุคใหม) 

   เปาประสงคที่ 2. สงเสริมผเูรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะวิชาชีพและเรียนตอดานอาชีพเพิ่มขึ้น 

 1. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา 30:70 

 2. จำนวนผลการวิจัยดานการศึกษา 1 

 3. จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 30 

 

   เปาประสงคที่ 3. สงเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางดานการศึกษา 

 1. จำนวนผลการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางดานการศึกษา 1 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ   

   6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีทักษะการเรียนร ูทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถ

อยรูวมและทำงานรวมกับผูอ่ืนภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 

   7. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

   เปาประสงคที่ 4. ผเูรียนมีสมรรถนะและทักษะความสามารถในการแขงขันในศตวรรษที่ 21 

 1. รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ขึ้นไป จากผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

รอยละ 50 

 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา (V-

NET) เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

รอยละ 3 

 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน (N-NET) เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

รอยละ 3 

 4. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 90 

 5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร รอยละ 90 

 6. รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ 95 
 

   เปาประสงคที่ 5. ผบูริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนพฒันาศักยภาพใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

 1. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนไดรับ

การพัฒนาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง  

รอยละ 100 

 2. รอยละของครผููชวยที่บรรจุใหมไดรับการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 100 

 3. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการ

บริหารงานบุคคลระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 80 

 4. รอยละของบุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

รอยละ 80 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ   

  8. สนับสนุน สงเสริมการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ และ

กลมุเปาหมาย 

   เปาประสงคที่ 6. ผเูรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรตูลอดชวีิตที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม 

ทั่วถึง และเสมอภาค 

 1. รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ อายุ 3-5 ป ไดรับการศึกษาระดับอนุบาล รอยละ 90 

 2. รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ อายุ 6-11 ป ไดรับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

รอยละ 100 

 3. รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ อายุ 12-14 ป ไดรับการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนตน 

รอยละ 90 

 4.รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ อายุ 15-17 ป ไดรับการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

รอยละ 90 

 5. รอยละของผูพิการไดรับการศึกษาตามความเหมาะสม รอยละ 80 

 6. รอยละของการเรียนตอของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอ ม.1  รอยละ 100 

 7. รอยละของการเรียนตอ จบ ม.ตน  ตอ ปวช./ม.ปลาย รอยละ 90 

 8. รอยละของการเรียนตอ จบ ม.ปลาย/ปวช. ตอ ปวส./ปวท./อุดมศึกษา  รอยละ 70 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ   

  9. สงเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำ

แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

   เปาประสงคที่ 7. ผบูริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผเูรียนมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

 1. ระดับความสำเร็จในการรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  

 2. รอยละของสถานศึกษาใชกระบวนการเรียนรทูี่สรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม 

และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสกูารปฏิบัต ิ

รอยละ 100 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ   

  10. พัฒนาและสงเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการและใหบริการ

ประชาชน 

  11. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกันเปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 

  12. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและบูรณาการเชื่อมโยงทกุระดับ ทุก

พ้ืนที่ และพัฒนาภาคีเครือขายดานการศึกษา 

  13. สงเสริมคุณธรรมความโปรงใส และสรางภาคีเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติ  มิชอบ 

  14. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงาน

ไดอยางเต็มศักยภาพ 

   เปาประสงคที่ 8. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 1. รอยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 80 

 2. รอยละของคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอยละ 80 

 3. ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไปของผเูก่ียวของทางการศึกษาที่มีสวนรวมในการบูรณา

การการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

รอยละ 90 

 4. จำนวนภาคีเครือขายที่มีสวนรวมในการจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา (ภาคี

เครือขาย : สถานประกอบการ องคกร หนวยงานท่ีมารวมจัด/พัฒนา/สงเสริม

การศกึษา) 

อยางนอย 5 

 5. มีระบบการสรรหาและแตงตั้งผูบริหารสถานศกึษาตามหลักเกณฑความรู

ความสามารถ ประสบการณการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และ

ความสำเร็จในวิชาชีพ 

 1 ระบบ 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สรุปงบประมาณรายจายประจำป ปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ที ่ รายการ งบประมาณ(บาท) 

1. งบดำเนินงาน 2,243,052 

 1.1.คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ 1,176,400 

    1.1.1 คาตอบแทน - 

            1) คาตอบแทนผปูฏิบัติงานใหราชการ งานนิติกร 1คนx15,000บาทx4เดือน - 

            2) คาตอบแทนอ่ืน ๆ (คาลวงเวลา) - 

    1.1.2 คาใชสอย 1,141,400 

            1) คาจางเหมาบริการ           1,020,000  

               - จางเหมาธุรการ การเงิน พัสดุ 6คนx11,400บาทx12เดือน 820,800 

               - จางเหมาธุรการ 1คนx11,400บาทx8เดือน 91,200 

               - จางเหมาทำความสะอาด 1คนx9,000บาทx12เดือน 108,000 

            2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30000 

            3) คาซอมแซมครุภัณฑ/บำรุงรักษา 5000 

            4) คาจางเหมาถายเอกสาร 66000 

            5) คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม 20400 

            6) คาใชสอยอ่ืนๆ (คาใชจายในการดำเนินงานตามนโยบายเรงดวน) - 

    1.1.3 คาวัสด ุ 35000 

            1) คาวัสดุสำนักงาน 20,000 

            2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 2,000 

            3) คาวัสดุงานบานงานครัว 5000 

            4) คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ 3000 

            5) คาวัสดุคอมพิวเตอร 5000 

 1.2.คาสาธารณูปโภค 546,080 

            1) คาไฟฟา 180,000 

            2) คาน้ำประปา 24,000 

            3) คาไปรษณีย 116,000 

            4) คาโทรศพัท 72,000 

            5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (คาอินเตอรเน็ต) 12,840บาทx12เดือน  154,080 

 1.3.คาเชารถยนต 520,572 

            1) คาเชารถยนตรถต ู(23,800บาทx6เดือน) 285,600 

            2) คาเชารถยนตรถสี่ประตู (19,581บาทx12เดือน) 234,972 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ รายการ งบประมาณ(บาท) 

2. งบลงทุน(ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ) - 

3. งบประมาณโครงการ 860,100 

 3.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 860,100 

 3.2 งบประมาณจากจังหวัดแมฮองสอน 0 

 3.3 งบประมาณจากหนวยงานอ่ืน (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)) 0 

 รวมทั้งสิ้น 3,103,15 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

สรุปโครงการตามงบประมาณแผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

1.โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาด

ไทย (กลุมลูกเสือฯ) 

40,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 68 

2.โครงการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจำป พ.ศ. 2565 (กลุมลูกเสือฯ) 

15,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 73 

3.โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน (กลมุลูกเสือฯ) 23,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 78 

4.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (กลุมนิเทศฯ) - ไมใช

งบประมาณ 

หนา 83 

5.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

40,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 87 

6.โครงการ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

(กลุมพัฒนาฯ) 

21,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 92 

7.โครงการขับเคลื่อนงานการปองกันแกไขปญหายาเสพติดชายแดน

ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)  ในสถานศึกษา จังหวัด

แมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุมพัฒนาฯ) 

200,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 96 

8.โครงการ พัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 102 

รวมยุทธศาสตรที่ 1 374,000   
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัฒกรรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

1.โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลมุนิเทศฯ) 

8,600 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 107 

รวมยุทธศาสตรที่ 2 8,600 -  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1. โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุมพัฒนาการศึกษา) 

72,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 115 

2.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในระดับพื้นที ่ 

(กลุมนิเทศฯ) 

45,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 121 

3.โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผเูรียน 

ศตวรรษที่ 21 (กลมุนิเทศฯ) 

20,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 129 

4.โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

(กลุมนิเทศฯ) 

50,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 135 

5.โครงการทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศกึษา 2563 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมนิเทศฯ) 

156,693.33 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 144 

6.โครงการ ประเมินคุณภาพผเูรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ(RT, NT) ป

การศกึษา 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (กลุมนิเทศฯ) 

32,400 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 151 

7.โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผตูรวจ

ราชการกระทรวง ตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565(กลุมนิเทศฯ) 

60,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 156 

รวมยุทธศาสตรที่ 3 436,093.33   
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โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

1.โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ (กลมุอำนวยการ) 90,900 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 167 

2.โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนที่ไมไดเรียนตอ  

(กลุมพัฒนาการศึกษา) 

14,080 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 172 

รวมยุทธศาสตรที่ 4 104,980   

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1.โครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศนภายในสำนักงาน และ

รักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน  ประจำปงบประมาณ 2564  

(กลุมอำนวยการ) 

- ไมใช

งบประมาณ 

หนา 177 

รวมยุทธศาสตรที่ 5 -   

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน  

(กลุมนโยบายและแผน) 

72,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 181 

2.โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ปงบประมาณ 2564 (กลุมอำนวยการ) 

45,400 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 187  

3.โครงการตรวจสอบภายใน (กลุมตรวจสอบภายใน) - ไมใช

งบประมาณ 

หนา 191 

4.ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (กลุมอำนวยการ) 2,358,550 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 195 

5.โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการใชจายเงนิอุดหนุน โรงเรียน

เอกชน (กลุมเอกชน) 

18,800 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 201 

6.โครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา พ.ศ.2565 (กลุมลกูเสือฯ) 10,000 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 206 
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โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ 

7.โครงการบริหารจัดการและเสริมสรางศักยภาพในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน (กลมุอำนวยการ) 

2,288,652 สป.ศธ.

จัดสรร 

หนา 210 

 

รวมยุทธศาสตรที่ 6 

 

4,793,402   

รวมทั้งสิ้น 5,717,075.33   

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการทกุโครงการ ทุกกิจกรรม 
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สวนที ่4 

โครงการ/งบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ
 

1. ชื่อโครงการ สงเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “ 100 ป ยุวกาชาดไทย ” 
 

2. หลกัการและเหตุผลความจำเปน 

           ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ  

เมื่อ ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะวา “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับ

เด็กเพื่อฝกอบรมเยาวชนใหรูจักการกินดี อยูดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื่อนมนุษยดวยกัน  

ไมวาชาติ ศาสนาใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชนแกสังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการ 

ใหสอดคลองกับระบบการศึกษา ซึ ่งสภากาชาดไทยไดฝากกิจการยุวกาชาดไวกับกระทรวงศึกษาธิการ  

ดวยเหตุผลที่วา เปนกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ไดดูแลกิจการลูกเสืออยูแลว 

ปจจุบันกิจการยุวกาชาดอยูในความดูแลของ 2 หนวยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาด

รับผิดชอบเยาวชนชาย - หญิง อายุระหวาง 15 - 25 ป ที่เรียกวาอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รับผิดชอบเยาวชน ชาย - หญิง อายุระหวาง 7 - 18 ป 

ที่เรียกวาสมาชิกยุวกาชาด โดยท้ัง 2 หนวยงานมีการประสานการดำเนินงานรวมกัน 

           กิจการยุวกาชาดเปนกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหวาง 7 - 25 ป ซึ่งไดรับการสถาปนาขึ้นเม่ือวันที่ 

27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการ

ยุวกาชาดไดเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหมหลายดาน เชน หลักสูตรการ

เรียนการสอน การจัดกิจกรรม ขอบังคับตาง ๆ และในวันที ่27 มกราคม 2565 ซึ่งเปนวันคลายวันสถาปนายุว

กาชาดไทย เพื่อเปนการระลึกถึงบุคคลซึ่งกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนสงเสริมให

ผูบังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ไดรวมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนแกสวนรวม สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย                         

“ 100 ป ยุวกาชาดไทย ” ขึ้น  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดไดระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น               

ในประเทศไทย ไดรวมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 

          2. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด รแูละเขาใจฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                      

ฐานกิจกรรมสุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน    

          3. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของ ใหการสนับสนุนสงเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน 
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4. เปาหมายโครงการ (ระบุผูเขารวมและจำนวน) 

           เปาหมายเชิงปริมาณ  

              เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ครูและบุคลากรทางการศกึษา   

รวมจำนวน 200 คน 

           เปาหมายเชิงคุณภาพ  

                ผูเขารวมโครงการรอยละ 200  ไดรวมระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เปนผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น                  

ในประเทศไทย ไดรวมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม รูและเขาใจฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                      

ฐานกิจกรรมสุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน ตลอดจนสงเสริมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของ ใหการสนับสนุน

สงเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
 

5. กลมุเปาหมายโครงการ (Target group) 

                ผูบังคับบัญชายวุกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจาหนาที ่  จำนวน 200 คน 

6. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  

6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

                ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจาหนาที่ จำนวน 200 คน 

           6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

                ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เปนผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น                  

ในประเทศไทย ไดรวมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม รูและเขาใจฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                      

ฐานกิจกรรมสุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  

รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน ตลอดจนสงเสริมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของ ใหการสนับสนุน

สงเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 

                ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอนไมนอยกวารอยละ 80 
 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม  

 7.1 วิธีดำเนินการ(Activity) 

                   7.1.1 ประชาสัมพันธโครงการฯ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ ประชุม

มอบหมายภารกิจ กำหนดจำนวนผเูขารวมกิจกรรม ทำหนังสือแจงผูเก่ียวของและหนังสือขอใชสถานที ่

                   7.1.2 ประสานสถานที่จัดเตรียมปายโครงการฯ เวที วัสดุ อุปกรณ พิธีกร กำหนดการ คำกลาว 

                   7.1.3 ผบูังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจาหนาที่ ลงทะเบียนรายงานตัว  

                   7.1.4 นายกยุวกาชาดศกึษาธิการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงทำพิธีเปด  

                   7.1.5 ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจาหนาที่ รวมพิธีสวนสนามเนื่องใน              

วันสถานปนายุวกาชาด “ 100 ป ยุวกาชาดไทย” 

                   7.1.6 สมาชิกยุวกาชาด เขาฐานกิจกรรม 4 ฐานกิจกรรม  
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                            1) ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                 

       2)  ฐานกิจกรรมสุขภาพ   

                            3) ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี   

       4) ฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

                   7.1.7 สมาชิกยุวกาชาดเขารวมกิจกรรมครบทุกฐานและรับเกียรติบัตร  

                   7.1.8 สมาชิกยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชนทำความสะอาดสวนสาธารณะ 

*7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

7.2.1 กิจกรรม 

ประชาสัมพันธโครงการ  

และประชุมชี้แจง 

 

 

7.2.2 กิจกรรมงานวัน

คลายวันสถาปนายุว

กาชาดไทย (100 ป ยุว

กาชาดไทย) 

 

 

 

 

7.2.3 กิจกรรม

ประเมินผล                  

โครงการฯ สรุปรายงาน

ผูเก่ียวของ 

แตงตั้งกรรมการ

ดำเนินงานตาม

โครงการ,แจง

โรงเรียน 

นำสมาชิกยุวกาชาด

เขารวมโครงการ,

ประชุมชี้แจง, 

กำหนดวัน เวลาและ

สถานที่จัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิก

ยุวกาชาดและเจาหนาที่ รวมพิธี

สวนสนามเนื่องในวัน               

สถานปนายุวกาชาด  

“ 100 ป ยุวกาชาดไทย”สมาชิก

ยุวกาชาด เขาฐานกิจกรรม  4 

ฐานกิจกรรม คือ                           

1) ฐานกิจกรรมกาชาดและยุว

กาชาด (กาชาดจังหวัด) 

2)  ฐานกิจกรรมสุขภาพ 

(สาธารณสุข)   

3) ฐานกิจกรรมบรรเทาสาธารณ

ภัย 

4) ฐานกิจกรรมปลูกตนไม และ

บำเพ็ญประโยชน ทำความ

สะอาดสวนสาธารณะ และ 

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ผ ู เข าร วมโครงการร อยละ 

100 ไดรวมระลึกถึงบุคคล

สำคัญที ่เปนผูกอตั ้งกิจการ          

ยุวกาชาดขึ้น ในประเทศไทย 

ไดรวมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ

และสวนสนาม รูและเขาใจ

ฐานกิจกรรมกาชาดและยุว

กาชาด ฐานกิจกรรมสุขภาพ

ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและ

ความเข าใจอันดี และฐาน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน รู

ค ุณคาของการแบงปนและ

การชวยเหลือผูอื่น ตลอดจน

สงเสริม              ใหผูบริหาร

และผ ู ท ี ่ เก ี ่ยวข อง ให การ

สนับสนุนสงเสริมกิจการยุว

กาชาดมากยิ่งขึ้น 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ)  มกราคม - สิงหาคม 2565  
 

9 . สถานท ี ่ ดำเน ินการ/*พ ื ้นท ี ่ ดำเน ินการ โรงเร ียนห องสอนศ ึกษาในพระอ ุปถ ัมภ  อำเภอเม ือง  

      จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

             

10. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

      จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 

 พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
 

หมวดงบรายจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบดำเนินงาน :  

กิจกรรมที่ 1. ประชาสัมพันธ/ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ ระยะเวลา 1 วัน  

             1.1 คาตอบแทนวิทยากร        0      

             1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (15 คน*1 มื้อ*35 บาท)    525      

                  1.3 คาอาหารกลางวัน (15 คน*1 มื้อ*120 บาท) 1,800 

  

                                                                                          รวมกิจกรรมที่ 1 2,325  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาดไทย)  

            2.1 คาวิทยากร 4 ฐาน ๆ ละ 2 คน ๆ 600 บาท 4,800 

            2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (200 คน * 1 มื้อ *35 บาท)  7,000 

            2.3 คาอาหารกลางวัน  (200 คน *1 มื้อ * 80 บาท)  16,000 

                 2.4 คาปายไวนิลโครงการ 1,500 

                 2.5 คาวัสดุ 8,375 

                                                                                          รวมกิจกรรมที่ 2 37,675 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผเูก่ียวของ  

รวมทั้งสิ้น 40,000 
 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

กลมุลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ชื่อ นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ ์

เบอรโทรศัพท  0810622749    Email :  Chutimasesao1@gmail.com 
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12. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)  

 12.1 ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้งกิจการ              

ยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ไดรวมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 

          12.2 ผเูขารวมโครงการรอยละ 100 ไดเรียนรฐูานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ฐานกิจกรรม 

สุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการ

แบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน    

     

13. ผเูสนอโครงการ 
 
 

                                         ลงชื่อ  

                                                    (นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ์) 

                                                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

14. ผเูห็นชอบโครงการ 

                                         ลงชื่อ     

                                                    (นายอรรถนนท  อุดคำมี) 

                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

                               นักวชิาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่  

                ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 

15. ผูอนุมัติโครงการ   

                                         ลงชื่อ  

                                                       (นายไพศาล  ที่รัก) 

                                        รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหนง 

      ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ

1. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำป พ.ศ. 2565 

  

2. หลักการและเหตุผล 

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดเขารวมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี( อพ.สธ.ศธ.) ทำใหพ้ืนที่และกิจกรรมดำเนินงาน

โครงการ อพ.สธ.ตามแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี   ( อพ.สธ.) ระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2569)  มีกรอบการดำเนินงานไดแก       

1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวยจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และ

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  2. กรอบการใชประโยชนประกอบดวยกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช  3. กรอบการสรางจิตสำนึกประกอบดวยกิจกรรมสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ใหกับนักเรียน นักศึกษาใน

สถานศึกษามีความรู ความเขาใจในพืชพรรณ รูจักทรัพยากรในทองถิ่น หวงแหนและรูจักนำมาใชประโยชนในการสืบสาน  

รักษา ตอยอด ในกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดำเนินการภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนแมบทโครงการอพ.สธ.ระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2569)  ในระดับพื้นที ่ 

            กลมุลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนจึงจัดทำโครงการ    

การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำป พ.ศ. 2565 ข้ึน 
 
 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหหนวยงาน สถานศึกษามีความร ูความเขาใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

2.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดรับปายพระราชทานและ

เกียรติบัตรฯ  

3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
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4. กลมุเปาหมาย(ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

           เชิงปริมาณ  

               สถานศึกษาสังกัดหนวยงาน   จำนวน 295 แหง 

                1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน        จำนวน   8   แหง 

                2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1   จำนวน 127   แหง 

                3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2   จำนวน 171   แหง                           

                4. สังกัดสำนักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ                       จำนวน     4   แหง     

                5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จำนวน    2    แหง 

                6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล        จำนวน   11 แหง 

      7. สำนักงาน กศน.จังหวัด                 จำนวน 7 แหง 

                8. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร                                         จำนวน   6  แหง           

เชิงคุณภาพ  

                1.  รอยละ 80 ของสถานศึกษา ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามโครงการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี( อพ.สธ.) 

                2.  สถานศึกษาสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รอยละ 25  

 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Output) 1.ผบูริหารหนวยงานสถานศึกษามีความรูความเขาใจแนว

ทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) สถานศึกษาสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

7. วิธีดำเนินการ 

 7.1 ขออนุมัติโครงการ/แตงตั้งคณะกรรมการ 

 7.2 ประชาสัมพันธแจงสถานศึกษา 

 7.3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการ 

 7.4 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 7.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม สถานศึกษาที่เปนสมาชิก 

 7.6 สรุปผล/รายงานผล 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

      เดือนกุมภาพันธ -เดือนสิงหาคม  2565 

9. สถานที่ดำเนินการ (ระบกุรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

      สถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 

10. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตนโยบาย

และแผนดานการศึกษา กิจกรรมดำเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร  งบเงินรายจายอื่น   

คาใชจายโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่น    หาพันบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 

(ชี้แจงคาใชจายรายละเอียดเปนรายกิจกรรม)      

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 15,000    

กิจกรรมที่ 1. ประชาสัมพันธ / ประชุมชี้แจง

คณะกรรมการโครงการ ฯ  

 - - - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ     

1.  คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน ๆ ละ 120 บาท / วัน 

จำนวน 1 วัน 

  2,400 - 

2.  คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท /

มื้อ จำนวน 2 มื้อ 

  1,400  

3. คาวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  3,000 - - 

4. คาที่พัก 3 หอง ๆ ละ 500                                                                                        
 

 

1,500 

 

- - 

5. คาเบี้ยเลี้ยงติดตาม 6 คน ๆละ 240 บาท จำนวน 3 วัน  4,320   

6.คาน้ำมันรถ   2,380  

รวมทั้งสิ้น 15,000 8,820 6,180 - 
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11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

กลมุลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ชื่อ นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ ์

เบอรโทรศัพท  0810622749           Email :  Chutimasesao1@gmail.com 

 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  12.1 สถานศึกษาดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตรตามคมูือการดเนินงานสวนพฤกษศาสตร 

           12.2 ครูดำเนินการจัดกิจกรรม 5 องคประกอบสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

           12.3 นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีความหวงแหนทรัพยากรในทองถิ่น 

           12.4 สถานศึกษา สมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพ่ิมขึ้น  

 

13. ผเูสนอโครงการ 

 
 

                                         ลงชื่อ  

                                                    (นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ์) 

                                                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

14. ผเูห็นชอบโครงการ 

                                         ลงชื่อ     

                                                    (นายอรรถนนท  อุดคำมี) 

                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

                               นักวชิาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่  

                ผูอำนวยการกลุมลูกเสอื ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
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15. ผูอนุมัติโครงการ   

                                         ลงชื่อ  

                                                       (นายไพศาล  ที่รัก) 

                                        รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหนง 

      ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ
 

1. ชื่อโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน  

2. หลักการและเหตุผล 

                 ดวยสำนักนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศเรื ่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย เมื ่อวันที ่ 7 

กุมภาพันธ  2560  กำหนดใหวันที ่  5  ธ ันวาคมของทุกป    เปนวันคลายว ันพระบรมราชสมภพของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปนวันชาติ 

 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุงใหนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนไดรับการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย สุจริตและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย รวมทั ้งมีความประพฤติ  ที ่เหมาะสม รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต รู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ไดนอมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529  มาเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความวา 

“การบำเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนนั้น เปนปจจัยที่จะสรางสรรค ความมงุดี มงุเจริญตอกันและกัน ความรัก

ใครเผื่อแผ แบงปนในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะกอใหเกิดความสามัคคีเปนปกแผนในชาติขึ้น จนเปนพลังอัน

ยิ่งใหญ ที ่จะชวยใหเราสามารถรักษาความเปนอิสระ และความมั่นคงของชาติบานเมืองเราใหยืนยงอยู

ตลอดไป"  

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสงเสริมให 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกันทำกิจกรรมจิต

อาสาบำเพ็ญประโยชน จึงไดจัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ข้ึน 

3.วัตถุประสงค 

             1. เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

      2. เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสำนึกที่ดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รคูุณคาของการแบงปนและการ

ชวยเหลือผูอ่ืน    

 3. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
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4. เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงปริมาณ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา ครู

บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน ไมนอยกวาจำนวน  1,500 คน  

           เปาหมายเชิงคุณภาพ   ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ไดรวมทำกิจกรรมจิต

อาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน  

5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชีว้ัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

   -นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน  

   -ครู บุคลากรทางการศึกษาหนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

1,500 คน 

เชิงคุณภาพ 

       ผู เขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือ

ผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

 

จำนวน 1,500คน 
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6. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผรูับผดิชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธโครงการฯ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 

1.2.ประชาสัมพันธโครงการฯ,เตรียมสถานที่, 

1.3.แจงสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 

 

ธันวาคม 

2564 

 

กลมุลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

2.1.แตงตั้งคณะทำงาน มอบหมายงาน 

2.2.จัดสถานท่ี,วัสดุ อุปกรณ  

 
 

ธันวาคม

2564 

 

กลมุลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

3.1.รวมกิจกรรมจิตอาสา  

3.2.ประสานอำนวยความสะดวกผเูขารวมโครงการ 

 

   ธันวาคม          

     2564 

 

กลมุลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน 

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผเูก่ียวของ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1.แจกแบบสอบถามผเูขารับการอบรม 

4.2.สรุปรายงานผล,แจงผูเก่ียวของทราบ 

 
 

ธันวาคม

2564 

กลมุลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน 
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7. สถานที่ดำเนินการ 

 จัดพิธีนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ และรวมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ

ประโยชน ตามวัด ชุมชน สวนสาธารณะ   และหนวยงานสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน                

8. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยผลผลิตผูไดรับการ

สงเสริม  และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จำนวน 23,500 บาท                                         

(สองหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ , ประชาสัมพันธโครงการฯ 23,500    

ก ิจกรรมท ี ่  2  ประช ุมช ี ้ แจง/ เตร ียมคณะทำงาน

สถานศึกษา หนวยงานเครอืขาย   

    

กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

3.1 คาอาหารวางและน้ำดื่ม 120คน x35 บาท x 1 มื้อ 

3.2 คาอาหารกลางวัน 120 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 

3.3 คาปายโครงการ 

3.4 คาวัสดุทำความสะอาด 

   

4,200 

   9,600 

 

 

 

 1,750 

 7,950 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงาน

ผูเก่ียวของ  

    

                                     รวม ( หนึ่งหมื่นบาทถวน) 23,500  13,800 9,700 

หมายเหตุ : ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม 

9.ผรูับผดิชอบโครงการ 

 กลมุลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน                      
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

             10.1 ผเูขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมทำกิจกรรมเพ่ือนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                    

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

      10.2 ผเูขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รคูุณคา

ของการแบงปน และการชวยเหลือผูอ่ืน    

 10.3 ผเูขารวมโครงการรอยละ 100 มีจิตสาธารณะ และไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

 

13. ผเูสนอโครงการ 
 
 

                                         ลงชื่อ  

                                                    (นางสาวขวัญทิชา  ศรธีร) 

                                                   พนักงานจัดการงานทั่วไป 

14. ผเูห็นชอบโครงการ 

                                         ลงชื่อ     

                                                    (นายอรรถนนท  อุดคำมี) 

                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

                               นักวชิาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่  

                ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 

15. ผูอนุมัติโครงการ   

                                         ลงชื่อ  

                                                       (นายไพศาล  ที่รัก) 

                                        รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหนง 

      ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ
 

1. ชื่อโครงการ   การขับเคลื่อนนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสสูถานศึกษาพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  

ดวยรัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตรพระราชา” แหงพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เปนแนวทางหลักและวาระสำคัญของชาติ โดยกำหนดกรอบ

ยทุธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) ยุทธศาสตรขอที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

วาดวยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ มุงเนนการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่พึงประสงค และกระทรวงศึกษาธิการไดนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่มีใจความสำคัญวา “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแก

ผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติที่ถูกตอง และมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง

เขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” อีกทั้ง รัฐบาลถือวาระการ

พัฒนาใหม ของโลกที่เรียกวา “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals หรือ

ตัวยอวา SDGs) พ.ศ. 2559 -2573  เปนทิศทางการพัฒนาของนานาชาติในโลก และเปนหนึ่งในเปาหมาย

สำคัญของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูความยั่งยืนขางตน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ในฐานะหนวยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด ที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน การสรางเสริมเยาวชน

ของชาติใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนอมนำ “ศาสตรพระราชา” สูการ

ปฏิบัติ มุงสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดแก

ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมคีุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองไดตามหลักความพอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุมีผล มี

ภูมิคุมกันที่ดีในตัว มีคุณธรรมกำกับความรูเปนกรอบในการการดำเนินชีวิต ตลอดจนสนับสนุน สงเสริมการ

พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเปนสถานศึกษาพอเพียง โดยเฉพาะ

สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชนทั้ง 6 แหง ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ดังนั้นเพื่อเปนการสนองนโยบาย

ขางตน และเปนการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อน

การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสสูถานศึกษาพอเพียงข้ึน ดังกลาว   

3. วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือพัฒนาผบูริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาเอกชนใหมีความร ูความเขาใจ และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการขับเคลื่อนเปนสถานศึกษาพอเพียง 

4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

         4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

   - ผบูริหารและครูผูสอนทุกคน ในสถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน  จำนวน  6  โรงเรียน  
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         4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

- ผูบริหาร และครูผูสอน สามารถนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

บริหาร 

สถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่จัดการเรียนรู  และการใชชีวิตประจำวัน และอื่น ๆ ทุกมิติ อีกทั้งสามารถประพฤติ

ปฏิบัติตน ตั้งอยูในความมีคุณธรรม จริยธรรม อยูรวมกันในสังคมอยางสมานฉันท มีความเปนน้ำหนึ่งใจ

เดียวกัน ตระหนักและภาคภูมิใจในความเปนไทย และสามารถพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพจนเปน

สถานศึกษาพอเพียงไดในที่สุด 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

 

ตัวชี้วัด เปาหมายป 2565 

1. ผบูริหาร และครูผูสอน ของสถานศึกษาสังกัดการศกึษาเอกชน ท้ัง 6 แหง   ผูบริหารและครูทุกคน  

2.ผบูริหาร และครูผสูอน นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ

ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาทั้ง 6 แหง 

นอมนำสกูารปฏิบัติ 

 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

  - สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน เขารวมโครงการ ทั้ง  6  โรงเรียน 

           6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

       - สถานศึกษาเอกชน ทั้ง 6 โรงเรียน นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

7. วิธีดำเนินการ 

 กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

พอเพียง 

1. แตงตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบ  

2. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินงาน 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสสูถานศึกษาพอเพียง 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

- ชวงเดือนมกราคม  2565  (ไตรมาสที่ 2) 
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9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 - โดยระบบออนไลน  ผานการ  ZOOM  จากหองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

10. งบประมาณ  

      .- ไมใชงบประมาณ   

 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

  กลมุนิเทศ ติดตามและประเมินผล    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  ชื่อ  นางสาวนรีพัฒน  ณรุจวรกิตติ์      

  เบอรโทรศัพท  0992989515     E-mail :  nareepat.3911@gmail.com 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 12.1 สถานศึกษาทั้ง 6 แหง ไดเรียนรแูนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียง 

          12.2  ผูบริหาร และครูผสูอน สามารถนำแนวคดิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ

เพ่ือประโยชนและความสุขใหเกิดขึ้นจรงิในชีวิตประจำวันและการทำงานได  

 

13. ผเูสนอโครงการ  

 
( นางสาวนรีพัฒน  ณรุจวรกิตติ์ ) 

ตำแหนง ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 

14. ความเห็นชอบโครงการ 

 
( นางสาวนรีพัฒน  ณรุจวรกิตติ์) 

ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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15. ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ
 

1.ชื่อโครงการ   สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ 2565  

2.หลักการและเหตุผล    

การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนวาระสำคัญที ่ถูกกำหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมี

ความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคสวนตอตานการทุจริต และภาครัฐตองมีการบริหาร

จัดการ ตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  ซึ่งไดมีการกำหนดประเด็น

การแกปญหาการทุจริตเปน 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเรงดวนในระยะ 5 ปแรกของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาต ิ  และได ม ีการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ 

กระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการไดตั้งใหมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตของ

กระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการดำเนินการและสรางความรูความเขาใจทิศทางการ

ข ับเคล ื ่อนการป องกันการท ุจริตเพ ื ่อยกระด ับค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ สรางความรูความเขาใจและวิเคราะห ความเสี่ยงการทุจริตในหนวยงานเพื่อนำไปสูการ

ปฏิบัติในระดับพื้นที่  

จากผลการวิจัยที่สำรวจระดับชาติ (National  Survey) ของคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ศึกษาวิจัยเรื่อง คอรัปชั่นในระบบราชการไทย  และการสำรวจ

ทัศนคติและประสบการณ ของหัวหนาครัวเรือน ในป 2557  พบวา รอยละ 4.8 ของหัวหนาครัวเรือน          

ถกูเรียกสินบน  เมื่อไปติดตอราชการ ซึ่งมีทั้งสินบนในวงเงินสูงขนาดเปนรอยลานบาท  โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจาง

และโครงการขนาดใหญภาครัฐ  ซึ่งนักธุรกิจไดรับผลกระทบมาก สำหรับสินบนที่วงเงินสูงมาก จำนวนไมเกิน  แสนนั้น 

จะเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันในภาคครัวเรือน ปญหาคอรัปชั่นในเมืองไทยมีหลายเรื่องรวมทั้งการซื้อตำแหนง  

การคอรรัปชันดานโครงสราง (คอรรัปชันเชิงนโยบาย) ที่อาจเอาผิดทางกฎหมายไมได แตผิดหลักความโปรงใส  

และหลักธรรมาภิบาลที่ดี  การคอรรัปชันที่ไมอยูในรูปของตัวเงิน เชน การเลนพรรคเลนพวก  ผลประโยชน

คาตอบแทน การทับซอนผลประโยชนฯลฯ  เปนผลทำใหสังคมและประเทศชาติอยูในภาวะความตกต่ำทาง

เศรษฐกิจ ความขัดแยงในสังคมไทย ไมโปรงใส เด็กและเยาวชนไทยขาดความร ูไมมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

ลวนมาจากผลกระทบของการคอรรัปชัน ซึ่งเปนปญหาที่รายแรงของสังคมไทย สังคมมองวาเกิดจากการศึกษาท่ีทำ

ใหคนขาดคุณธรรมจริยธรรม จากงานวิจัยที่กลาวมา รัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญและจำเปน จึงไดกำหนด

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ที่กำหนดใหหนวยงานราชการตองมีภารกิจการตอตานการทุจริตและปองกันการทุจริต 

ตลอดจนสงเสริมใหหนวยงานไดสรางความตระหนักใหขาราชการและบุคลากร  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม       
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เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกร  โดยบุคลากรของหนวยงานมีความรู    

ความเขาใจและวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตในหนวยงานเพื่อนำไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอไป  

สำนักงานศึกษาธิการจ ังหว ัดแมฮองสอน  เปนหนวยงานทางการศึกษาของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค  มีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุเปาหมาย  เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการการตอตาน

การทุจริตและสงเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังกลาว 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงจัดทำ “โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ 2565” ข้ึน 

ตามแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดานปองกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมสรางกลไกปองกัน

การทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ แนวทางการดำเนินการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณภายใต 

“โครงการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางที่ 1 การสงเสริมการมีสวน

รวมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของหนวยงาน เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ และเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ประจำปงบประมาณ 2565 มีรอยละคะแนนการประเมิน ITA ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน รอยละ 80 บุคลากรหรือผูที่เกี ่ยวของ มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต มีความรู ความ

เขาใจและตระหนักถึงความสำคัญจำเปนในการตอตานและสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน สงผลแก

ภาพลักษณที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน หรือผูที่

เก่ียวของในการตอตานการทุจริต 

 3. เพื่อสงเสริมการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ปลุกจิตสำนึกใหยึดมั่นความ

ซื่อสัตยสุจริต 

4.  เปาหมาย/กลุมเปาหมายของโครงการ 

 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนทุกคน    จำนวน   27  คน          

5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการ 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนเขารวมโครงการฯ รอยละ 80  
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 5.2 เชิงคุณภาพ 

  1. คาคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รอยละ 80 

  2. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนหรือผูที่เกี ่ยวของเขารวมกิจกรรมตอตาน      

การทุจริตและสงเสริมคุณธรรมของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

  3. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือผทูี่เก่ียวของมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมยึดมั่น

ความซื่อสัตยสุจริต มีคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม 

แผนการเบิกจายงบประมาณ 

ที ่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 ตค. พย ธค. มค กพ มีค เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 เขารวมประชุมกับศูนยปฏิบัติการตอตานการ

ทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

 
  

 

        

2 กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ  

เสนอขออนุมัติโครงการฯ 

   
 

        

3 แตงตั้งคณะทำงาน       
 

     

4 - กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ประจำปงบประมาณ 2565 

- ประชุมหารือเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง     

การดำเนินงานโครงการฯ (ITA) 

- ประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือ

สรางความรูความเขาใจในการประเมิน (ITA) ฯ 

- ประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือ

ดำเนินการดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OITฯ  

- กิจกรรมประกาศเจตจำนงการตอตาน       

การทุจริตทุกรูปแบบ 
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- กิจกรรมตอตานการทุจริต และสงเสริม 

คุณธรรม ปลุกจิตสำนึกใหยึดมั่น 

ความซื่อสัตยสุจริต 

5 จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลโครงการฯ         
 

   

6 เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ 

จากศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ 

         
 

  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดท้ังโครงการ(เดือน/ป) :  ธันวาคม 2564 ถึง กันยายน  2565 

8. งบประมาณ :  จำนวน   40,000 .- บาท   (สี่หมื่นบาท) ดังนี ้

     แหลงงบประมาณ  

 งบประมาณของสวนราชการสังกัด สป.ศธ.    จำนวน  40,000 .- บาท   
 

- คาเชาพื้นที่เว็บไซตและดูแลระบบสำหรับ

การรายงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสฯ ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OIT  

         เปนเงิน 5,500.- บาท 

- คาจัดกิจกรรมสงเสรมิการมีสวนรวมในการ

ประเมินคณุธรรมและความโปรงใส (ITA) 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัแมฮองสอน 

ประจำปงบประมาณ 2565 

เปนเงิน 20,000.-  บาท 

- คาจัดประชุม/กิจกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ฯ 

         เปนเงิน 14,500.-   บาท 

 รวมเปนเงิน 40,000.- บาท 

       หมายเหต ุขอถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ 

 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง    1. ทัศนคติและความรวมมือผเูขารวมกิจกรรมไมใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม 

2. บุคลากรในสังกัดซึ่งเปนกลุมเปาหมายไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามกำหนดเวลา 

การบริหารความเสี่ยง  

1. ชี้แจงเสริมสรางความเขาใจในกิจกรรมและมีการกำกับติดตามประเมินผล 

2. วางแผนประสานงานลวงหนา  
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10.  หนวยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 1. คาคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รอยละ 80 

 2. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนหรือผูที่เกี ่ยวของเขารวมกิจกรรมตอตาน      

การทุจริตและสงเสริมคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

 3. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือผทูี่เกี่ยวของมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมยึดม่ันความ

ซื่อสัตยสุจริต มีคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

             ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวบุปผา  ตอเชื้อ) 

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

นิติกรชำนาญการพิเศษ 

 

 

  ลงชื่อ   ผูเห็นชอบโครงการ          

       (นางสุภาทิพย  เมืองชางสินชัย)                                       

       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                               

ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

            ลงชื่อ    ผอูนุมัติโครงการ 

(นายไพศาล  ที่รัก) 

                    รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

                                 ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน     
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ
 

1. ชื่อโครงการ   รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศกึษา 

2. หลักการและเหตุผล 

   ดวย ศูนยอำนวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ไดกำหนดแผนปฏิบัติ

การดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด ป 2565 โดยมีวัตถุประสงค ที่จะบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ ใน

การแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ซึ่งเปนสวนสนับสนุนเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาต ิด านความมั ่นคง น ั ่นค ือ ประเทศมั ่นคง ประชาชนมีความส ุข โดยสอดคล องกับภารกิจของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีสวนสำคัญในมาตรการที่ 4 การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยการพัฒนาระบบการ

ปองกันและสรางภูมิคุมกัน ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทดานชาติพันธุของเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะตามชวงวัย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมจิตอาสา 

กิจกรรมเสริมสรางวินัย เพ่ือใหเด็กมีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเจตคติไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  ซึ่งมีหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบใหความรวมมือดำเนินงาน  ประกอบกับขอมูลจาก

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) พบวาสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดของ

จังหวัดชายแดนภาคเหนือ มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น  

   โดยมีสาเหตุ เนื่องจากคนในครอบครัวเขาไปเกี่ยวของ กับยาเสพติด มีพฤติกรรมคา การ

ลำเลียงขนยาย และ/หรือเสพยาเสพติด จนเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ประกอบกับจากผลการประชุม สำนักงาน 

ปปส.ภาค 5 รวมกับหนวยงานการขาวที่เกี่ยวของ ไดสอบทานขอมูลสถานการณแพรระบาดยาเสพติดในเขต

จังหวัดแมฮองสอน พบวา มีหมูบานที่เปนแหลงแพรระบาด จำนวน 40 หมูบาน   

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดเล็งเห็นความสำคญัของปญหายาเสพติดที่เกิดข้ึน

โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนของสถานศึกษา ในพื้นที่เปาหมายของหมูบานที่เปนแหลงแพรระบาด จำนวน 40 

หมูบาน  ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถปองกันมิใหเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของ เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได

บูรณาการรวมกับสถานศึกษากลุมเปาหมายจัดทำโครงการ “รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา” ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

  1) เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงพิษภัยของ

ยาเสพติดที่มีผลตอรางกาย สุขภาพอนามัย และสงผลกระทบตอปญหาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  
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  2) เพื ่อสรางแกนนำนักเรียนและเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด และตอตานยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

  3) เพื่อเปนการรวมพลังจากทุกภาคสวนของสังคมใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศกึษา 

  4) เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีภูมิคุมกันตอการแกไขปญหายาเสพติด มีความ

พรอมเขมแข็งท้ังดานรางกายและจิตใจ 

 

4. เปาหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ 

-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาชั้น ม.1  - ม 3  โรงเรียนสังวาลย

วิทย 3 อำเภอปาย จำนวน 104 คน และผูที่เก่ียวของ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น  119 คน 

เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนที่เขารวมโครงการมีกิจกรรมตอตานยาเสพติดอยางตอเนื่อง 

2) เด็กและเยาวชนในโรงเรียนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการไมเขาไปยงุเก่ียวกับยาเสพติด 

3) รอยละ 100  ของนักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ มีความรูความเขาใจในโทษของยาเสพติด 

5.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เปาหมายโครงการ 

1.จำนวนโรงเรียนเขารวมโครงการ 

2.จำนวนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนกลมุเปาหมายเขารวมโครงการ 

 

1 โรงเรียน 

รอยละ 95 

ผลลัพธ 

1.รอยละของผูเขารวมมีความพึงพอใจ 

2.รอยละของนักเรียนกลมุเปาหมายมีความร ูความเขาใจ ในเรื่องยาเสพติด 

 

รอยละ 85 

รอยละ 95 

 

6. วิธีดำเนินการขั้นตอนการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 ประชุมวางแผน เมษายน - พฤษภาคม 2565  

2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ / ประสานงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เมษายน - พฤษภาคม  2565  

3 จัดฝกอบรม พฤษภาคม - มิถุนายน 2565  

4 สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ มิถุนายน  2565  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ระหวาง เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2565       

8.  สถานท่ีดำเนินการ 

ในโรงเรียนสังวาลยวิทย 3 อำเภอปาย นักเรียนไมนอยกวาจำนวน 104 คน และผูที่เก่ียวของ 

จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น  119 คน 

 

10. งบประมาณพรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ  (รายละเอียดตัวคณู) 

  จำนวน 21,000 บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

พรอมระบรุายละเอียดการใชงบประมาณ  (รายละเอียดตัวคูณ)   

 

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 

ทั้งสิ้น 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ  

กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมคณะดำเนินงาน ครู เจาหนาที่ใน

สถานศึกษา 

     1.1 คาอาหาร 6 คน X 120 บาท X 1 วัน 

     1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6 คน x 35 บาท X 2 ม้ือ 

     1.3 คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 

  

 

720 

420 

 

 

 

 

 

1,060 

 

 

720 

420 

1,060 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเพสติดในสถานศึกษา 

  2.1 คาอาหาร  119 คน X 120 บาท X 1 วัน 

  2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 119 คน  35 บาท X 2 มื้อ 

  2.3 คาพาหนะ 

  2.4 คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง 

  2.5 คาที่พัก จำนวน 1 คืน 2 หอง 

  2.6 คาปายไวนิล 

 

 

 

3,000 

 

7,800 

4,550 

1,000 

 

1,200 

 

 

 

 

 

 

1,250 

 

7,800 

4,550 

1,000 

3,000 

1,200 

1,250 

กิจกรรมที่ 3  สรุป รายงานผลโครงการ -  - - 

 

- 

                                     รวม (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 3,000 15,690 2,310 21,000 



  

 

95 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมายเหตุ  1. คาใชจายทุกรายการ ทุกกิจกรรม สามารถถัวจายกันไดทุกรายการ ทุกกิจกรรม 

              2.  ขอบูรณาการงบประมาณ ใหดำเนินงานครอบคลุมนักเรียนกลมุเปาหมาย จำนวน 104 คน  

11. ผูรับผดิชอบโครงการรับผดิชอบ 

  กลมุพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

  1)  นักเรียนมีความร ูความเขาใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

  2)  มีแกนนำนักเรียนในการรณรงคใหหางไกลยาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน 

  3)  ทุกภาคสวนของสังคมใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  4)  เด็กและเยาวชนมีภูมิคมุกันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความทั้งดานรางกายและจิตใจ 

 

13. ผเูสนอโครงการ 

 

ผูเสนอโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 

  (นางฉัฐนันท  แดงศรี) 

                                                   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

14. ผเูห็นชอบโครงการ 

   ผเูห็นชอบโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นายนำพล  รัตนศาสตรชาญ) 

                                         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหนาที่ 

    ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา 

 

15. ผูอนุมัติโครงการ   

     ผอูนุมัติโครงการ 

                                                      (นายไพศาล    ที่รัก) 

                                     รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

                                                  ศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ
 

1. ชื่อโครงการ     ขับเคลื่อนงานการปองกัน แกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ  
      (พ.ศ. 2562 – 2565)  ในสถานศึกษา จังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.  หลักการและเหตุผลความจำเปน  

ดวย ศูนยอำนวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ไดกำหนดแผนปฏิบัติ

การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) โดยมี

วัตถุประสงค ท่ีจะบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ของ

ประเทศไทยใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา และจังหวัดแมฮองสอน  โดย

ภารกิจของกระทรวงศกึษาธิการ มีสวนสำคัญในมาตรการที่ 4 การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยการพัฒนา

ระบบการปองกันและสรางภูมิคุมกัน ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทดานชาติพันธุของ

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะตามชวงวัย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมทางเลือก กิจกรรม

จิตอาสา กิจกรรมเสริมสรางวินัย เพื่อใหเด็กมีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเจตคติไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งมี

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบใหความรวมมือดำเนินงาน   

ประกอบกับขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) พบวาการเขารับการ

บำบัดรักษาของผูเสพยาเสพติดในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2559 – 2551) เปนผูเสพยาเสพติดใน 4 จังหวัด

ชายแดนภาคเหนือมีสัดสวนอายุต่ำกวา 24 ป มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุที่เด็กและเยาวชนเขาไป

เกี่ยวของ กับยาเสพติด เนื่องจากคนในครอบครัว มีพฤติกรรมคา การลำเลียงขนยาย และ/หรือเสพยาเสพติด 

จนเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ประกอบกับจังหวัดแมฮองสอน มีพื้นที่บานเสาหินตำบลแมคง อำเภอแมสะเรียง 

บานรักไทย/บานหวยผึ้งตำบลหมอกจำแป อำเภอเมืองแมฮองสอน และบานวนาหลวง/ บานแสนคำลือตำบลถ้ำ

ลอด อำเภอปางมะผา เปนพื้นที่ชองทางในการนำเขาและการแพรระบาดยาเสพติด ซึ่งอยูในแผนปฏิบัติการ

ดานการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ  (พ.ศ. 2562-2565)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดเล็งเห็นความสำคัญของปญหายาเสพติดที่เกิดข้ึน
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในพื้นที่เปาหมายตามแผนปฏิบัติการดานการแกไขปญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)  หากสามารถปองกันมิใหเด็กและเยาวชนเขาไปเก่ียวของกับ
ยาเสพติดได เด็กและเยาวชนจะชวยผลักดันใหครอบครัว ชุมชน สังคม เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไดบูรณา
การรวมกับสถานศึกษากลุมเปาหมายจัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนงานการแกไขปญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
ขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือปองกันไมใหมีผูติดยาเสพติดรายใหมเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

2) เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทำกิจกรรมที่สรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก มีเจต

คต ิที่ไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

3) เพื่อสรางเครือขายรวมชุมชน ในการเฝาระวังและปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนใน

สถานศึกษา 

4.  เปาหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ   

 1) สถานศกึษากลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 5 แหง 

 2) เด็ก เยาวชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในสถานศึกษากลุมเปาหมาย เขารวมโครงการ     

ไมนอยกวา 600 คน 

 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  1. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีกิจกรรมในการตอตานยาเสพติดอยางตอเนื่อง  

  2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษากลุมเปาหมาย ที่เขารวมโครงการ  

       ไมเขาไปยงุเก่ียวกับยาเสพติด 

5.  กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 

เด็ก เยาวชน ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา และเยาวชนของชุมชนรอบสถานศึกษา   ใน

พ้ืนที่บานเสาหินตำบลแมคง อำเภอแมสะเรียง บานรักไทย/บานหวยผึ้งตำบลหมอกจำแป อำเภอเมืองแมฮองสอน 

และบานวนาหลวง/ บานแสนคำลือตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผา จำนวนไมนอยกวา 600 คน ประกอบดวย... 

โรงเรียนบานเสาหิน ตำบลแมคง อำเภอแมสะเรียง โรงเรียนบานรักไทย/บานหวยผึ้ง ตำบลหมอกจำแป อำเภอ

เมืองแมฮองสอน โรงเรียนบานวนาหลวง/ และ ศูนยการเรียนรู ต.ช.ด. ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ      

บานแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผา 

6.  ตวัชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)  

 1) สถานศึกษาเปาหมายเขารวมโครงการรอยละ 100 

 2) เด็ก เยาวชน และหรือผูมีสวนเก่ียวของ ในสถานศึกษากลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 600 คน  

 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

       1) เด็กนักเรียน เยาวชน ผปูกครอง เยาวชนในชุมชนรอบสถานศึกษา และผมูีสวนเกี่ยวของ ที่

เขารวมโครงการ ไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
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7.  วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม 

7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 

 1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลพ้ืนที่ กลุมเปาหมาย ขอมูลจากระบบ NISPA และ CATAS  

 2) จัดทำรางแผนงาน/โครงการ 

 3) จัดประชุม หารือ ผูเก่ียวของในพ้ืนที่เปาหมาย 

4) ประสาน รวบรวมกิจกรรม/โครงการ จากสถานศึกษาจัดทำเปนโครงการภาพรวม 

5) เสนอขออนุมัติโครงการ 

6) ดำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่เปาหมาย 

7) ติดตามการดำเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

8) คัดเลือกกิจกรรมผลการปฏิบัติงานดีเดนดานยาเสพติด 

9) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานดานยาเสพติด มอบโล/เกียรติบัตร 

8) สรุปและรายงานผลโครงการ 

7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ระยะเวลา 

1) ประชุมการขับเคลื่อนงานการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ    

แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดแมฮองสอน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 

2) ดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาพื้นที่เปาหมาย  ธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565 

3) ติดตามการดำเนินกิจกรรมในสถานศกึษาพ้ืนที่เปาหมาย ธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565 

4) คัดเลือกสถานศึกษาที่มีกิจกรรมผลการปฏิบัติงานดีเดนดานยาเสพติด กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

5) กิจกรรมแลกเปลี่ยน-เรียนรกูารดำเนินงานดานยาเสพติด มอบโล เกียรติบัตร สิงหาคม - กันยายน 2565 

6) สรุปและรายงานผลโครงการ กันยายน - ตุลาคม 2565 

 

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม   

เด็ก เยาวชนในสถานศึกษากลมุเปาหมาย และเยาวชนของชุมชนรอบสถานศึกษาเขารวม

โครงการไมนอยกวา 600 คน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   

พฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565 
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10. สถานท่ีดำเนินการ/พื้นท่ีดำเนินการ   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และสถานศึกษา 5 แหงในพื้นที่เปาหมาย 3 ตำบล 

3 อำเภอ ในจังหวัดแมฮองสอน (บานเสาหินตำบลแมคง อำเภอแมสะเรียง บานรักไทย/บานหวยผึ้งตำบลหมอก

จำแป อำเภอเมืองแมฮองสอน และบานวนาหลวง/ บานแสนคำลือตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผา) 

11. งบประมาณพรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) จากสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

 
  

ที ่ รายการ รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ (บาท) 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสดุ 

รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมการขับเคลื่อนงานการแกไขปญหายาเสพตดิชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา 
จังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท  525  525 
 - คาอาหารกลางวัน 15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท  1,800  1,800 
 - คาที่พัก 500 บาท   x 10 หอง  5,000  5,000 
 - คาพาหนะ 5 แหง  x 1,000 บาท  5,000  5,000 
 - คาวัสดุ      
 รวมกิจกรรมที่ 1    12,352  12,352 

2 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำกิจกรรมผลงานที่ในกิจกรรม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

   

 - จัดสรรใหโรงเรียนระดับประถมศึกษา (นักเรียนไมนอยกวา 100 คน) 5 แหง แหงละ 25,000 บาท 

 
- จัดสรรใหโรงเรียนระดับประถมศกึษา  

  (นักเรียนไมนอยกวา 100  คน)  

5 แหง x 24,840 บาท  124,200 800 125,000 

 รวมกิจกรรมที่ 2   124,200  800 125,000 
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่เปาหมาย     
 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน/เจาหนาที่ที่เก่ียวของ    
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  10 คน x 1 มื้อ x 35 บาท  350  350 
 กิจกรรมที ่3.2 ติดตามและประเมินผลโครงการในพ้ืนท่ีเปาหมาย     
 - คาเบี้ยเลี้ยง 4 คน x 6 วัน x 240 บาท  5,760  5,760 
 - คาที่พัก 2 หอง x 600 บาท x 4 วัน  4,800  4,800 
 - คาพาหนะ   4,000   
 รวมกิจกรรมที่ 3   14,910  14,910 
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หมายเหต ุ: การใชงบประมาณในลักษณะขอถัวจายทุกรายการ 
 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง 

 1) การประสานงาน ความรวมมือ การเดินทาง ของหนวยงานท่ีเก่ียวของอาจมีความ

คลาดเคลื่อนได 

 2) การเบิกจายงบประมาณในการดำเนินงานอาจลาชา เนื่องจากการอาจมีการจัดกิจกรรม     

หลายจุดพรอมกัน 

 3) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพรระบาด

ในพ้ืนที่เปาหมาย อาจทำใหการจัดกิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

 

 

 

ที ่ รายการ รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ (บาท) 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสดุ 

รวม 

4 กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกสถานศึกษาที่มกิีจกรรมผลการปฏิบัติงานดีเดนดานยาเสพติด    
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 คน x 1 มื้อ x 35 บาท  350  350 
 รวมกิจกรรมที่ 4       350  350 
5 กิจกรรมที่ 5   แลกเปลี่ยน-เรียนรูการดำเนินงานดานยาเสพติด มอบโล/เกียรติบัตร   
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  60 คน x 2 มื้อ x 50 บาท  6,000  6,000 

 - คาอาหารกลางวัน 60 คน x 1 มื้อ x 250 บาท  15,000  15,000 
 - คาปายไวนิล 1 ปาย x 1,250 บาท   1,250 1,250 
 - คาจัดสถานที่/คาบำรุงสถานที ่ 1 แหง x 2,500 บาท  2,500  2,500 
 - คาจัดทำโล 5 โล x 1,250 บาท   6,250 6,250 

 
- คาเงินรางวัลสถานศึกษาที่มีผล  
  การปฏิบัติงานดีเดนดานยาเสพติด 

  
   

   ผลการประเมินลำดับที่ 1 1 แหง x 5,000 บาท  5,000  5,000 
   ผลการประเมินลำดับที่ 2 1 แหง x 4,000 บาท  4,000  4,000 
   ผลการประเมินลำดับที่ 3 1 แหง x 3,000 บาท  3,000  3,000 
  รางวัลชมเชย 2 รางวัล 2 แหง แหง x 1,500 บาท  3,000  3,000 
 - คาวัสดุ 1 ครั้ง  x  973 บาท   973 973 
 รวมกิจกรรมที่ 5   38,500    8,473 46,973 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลโครงการ     
 - คาวัสดุ 1 ครั้ง x 415 บาท   415 415 
 รวมกิจกรรมที่ 6    415  415 
 รวมทั้งสิ้น   190,312 9,688 200,000 
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 การบริหารความเสี่ยง 

 1) มีการประชุม หารือ วางปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน และติดตอประสานงานระหวางกัน

ทันทีในกรณีที่เกิดปญหาหรือพบขอสงสัยที่อาจกอใหเกิดปญหาได 

 2) จัดตั้งไลนกลมุเพ่ือใชในการติดตอประสานงานกัน 

 3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหถูกตอง ครบถวน ใหทันตามกำหนดเวลา  

 4) การปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) อยางเครงครัด 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1) ไมมีผูติดยาเสพติดรายใหมเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

 2) เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทำกิจกรรมที่สรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับ   

ยาเสพติด รวมไปถึงการขยายผลไปสเูยาวชน ในชุมชนรอบสถานศึกษาไมไปยงุเก่ียวกับยาเสพติด 

13. ผเูสนอโครงการ 

 

           ผูเสนอโครงการ 

(นายนำพล  รัตนศาสตรชาญ) 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา 

14. ผเูห็นชอบโครงการ 

 

            ผรูับผิดชอบโครงการ 

(นายนำพล  รัตนศาสตรชาญ) 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

15. ผูอนุมัติโครงการ   

            ผอูนุมัติโครงการ 

(นายไพศาล  ที่รัก) 

รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2563-2580) ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความ

พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม

และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะท่ี

จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล 

นอกจากนี้แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม แผนยอย 3.1 การปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม คำานิยม และการเสริมสราง จิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะ

และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม สรางจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใชประโยชนจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศการสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบตอสวนรวมสรางเสริมผูนำการเปลี่ยนแปลง และตันแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและ

องคกร อีกทั้งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (3) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษยการสงเสริม

บทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน สรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สรางความตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและ

พัฒนาสังคม 

 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดกำหนดใหกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ หมวด 7 การ

สงสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมีหนาที่หลักในการสงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ไดเขามามีสวนรวมในการดูแล คุมครอง ชวยเหลือ และแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนการ

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม อีกทั้งภารกิจการสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเปนภารกิจของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ขอ 3) สงเสริมกรปองกันแกไข

และคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และขอ 4) สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการ

คมุครองสิทธิของนักเรียน นักศกึษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนยเสมารักษสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของ

คณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงาน ที่

เกี่ยวของกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะตองดำเนินการและบูรณาการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ซึ่งศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตองขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให

เปนไปตามภารกิจ 
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 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดเห็นความสำคัญในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการสงเสริมการปองกันแกไข และคุมครองความ

ประพฤติและคุมครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงจัดทำ "โครงการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 " เพ่ือดำเนนิงานใหเปนไปตามภารกิจ 

3. วัตถุประสงค 

   3.1  เพื่อตรวจติดตามและเฝาระวังสถานการณและปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน

จังหวัดแมฮองสอน  

              3.2  เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานหนวยงาน สถานศกึษาและเครือขายในการปองกัน  

แกไขปญหา  ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ คุมครองสิทธขิองนักเรียนและนักศึกษา   

   3.3  สงเสริม  สนับสนุน  งานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคำปรึกษาและฝกอบรม 

แกนักเรียน  นักศึกษา  และผปูกครอง  เพ่ือสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม  ความรับผิดชอบตอสังคม  

และความปลอดภัยแกนักเรียนและนกัศึกษา   

4. กลมุเปาหมาย(ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

            4.1 เชิงปริมาณ 

 ตรวจติดตามเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 

โดยศูนยเสมารักษ สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  จำนวน 10 ครั้ง 

 4.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแมฮองสอนไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริมความประพฤติ             

สงผลใหปญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พรอมไดรับความรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ของ

ตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติ

เหมาะสมกับสภาพและวยั 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Output)  

                     - จำนวนครั ้งในการตรวจ ติดตาม เฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤตินักเรียน

นักศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 

                  - หนวยงานเครือขายศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดเขารวมการ

ตรวจ ติดตาม เฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 

  6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) การออกตรวจเฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน

พ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน การตรวจเจอนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบมีจำนวนลดนอยลง 
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7. วิธีดำเนินการ 

 7.1 ขออนุมัติโครงการ/แตงตั้งคณะกรรมการ 

 7.2 ประสานแจงสถานศึกษา 

 7.3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการ 

 7.4 ดำเนินการออกตรวจติดตาม 

 7.5 สรุปผล/รายงานผล 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ)      เดือนพฤศจิกายน2564 -เดือนสิงหาคม  2565 

9. สถานที่ดำเนินการ (ระบกุรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

      พ้ืนที่จุดเสี่ยงแหลงมั่วสุมในจังหวัดแมฮองสอน 

10. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผไูดรับการ

สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบรายจายอ่ืน คาใชจาย

ในการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 30,000 

บาท (สามหมื่นบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 

(ชี้แจงคาใชจายรายละเอียดเปนรายกิจกรรม) 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 

คาตอบ 

แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ

พัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000    

กิจกรรมที่ 1  ประชุมชี้แจงวางแผนการตรวจ ติดตาม  

                  เฝาระวัง 

- คาวัสดุ ออกตรวจ ติดตาม เฝาระวัง 

    

 

- 

กิจกรรมที่ 2  ออกตรวจ ติดตามเฝาระวังปญหาและ

สถานการณความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

-  คาเบี้ยเลีย้งและเดินทางไปราชการ ชวงเทศกาลลอยกระทง 

วันที่ 19 พฤศจิกายน  2564 พ้ืนที่อำเภอเมืองแมฮองสอนและ

อำเภอแมสะเรียง 

-  คาเบี้ยเลีย้งไปราชการอำเภอ จำนวน 6 คน ๆ ละ 240 บาท 8 

วัน 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

- คาที่พัก 7 คืน ๆ 3 หอง ๆ ละ 500 บาท 

 

  

 

 

3,980 

 

11,520 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

4,000 

10,500 

 

รวม 30,000 15,500 14,500 0 
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11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

กลมุลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ชื่อ นายอรรถนนท  อุดคำมี 

เบอรโทรศัพท  0824410961           Email :  rektingta@gmail.com 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนไดรับการคมุครอง  ปองกัน  แกไขปญหาไดอยาง 

ทันเหตุการณ และไดรับความคุมครอง ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ไดอยางทั่วถึง รวมถึง

หนวยงานสถานศึกษาในพื้นที ่แมฮองสอนรวมเปนเครือขายในการเฝาระวังความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา 

 

13. ผเูสนอโครงการ 

                                        ลงชื่อ  

                                               (นางสาวขวัญทิชา  ศรีธร) 

                                               พนักงานจัดการงานทั่วไป 

14. ผเูสนอโครงการ 
 

                                         ลงชื่อ  

                                                    (นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ์) 

                                                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

15. ผเูห็นชอบโครงการ 

                                         ลงชื่อ      

                                                    (นายอรรถนนท  อุดคำมี) 

                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

                               นักวชิาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่  

                ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
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16. ผูอนุมัติโครงการ   

                                         ลงชื่อ        

                                                       (นายไพศาล  ที่รัก) 

                                        รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหนง 

      ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที ่2  การผลิตแลพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 
 

1. ชื่อโครงการ     TFTE  : (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล  

การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะตองให

ความสำคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน

กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ "การพัฒนาคน" ใหมีการเตรยีมความพรอม

รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสงที่สำคัญที่สุดคอื ทักษะการเรียนรแูละการเสริมสรางปจจัย

แวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกตใชทั้งในเชิงระบบและโครงสรางของสังคมไทย

ใหมีภูมิคมุกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดข้ึน 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ "ประเทศชาติมั่นคง

ประชาชนความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน" พัฒนาคนใน

และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประขาชนเพื่อประขาชนและประโยชนสวนรวม

แผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ไดมีการกำหนดยุทธศาสตรและ

วางเปาหมายที่สมารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในดานตาง ๆ คือ ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกัน

ตอการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพและดานการตอบ

โจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลกรทางการศึกษา ที่

มงุหวังใหมีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการ

พัฒนาประเทศ ที่มุงหวังใหกำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ

และมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน

ดานคุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึง

การบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตที่มุงหวังใหการบริการการศึกษาแกผูเรียนทุก

กลุมทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการ

ใหบริการและดานความเทาเทียม ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศกึษาที่มุงหวังใหคนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
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ตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการ ดานความเทาเทียม และดานประสิทธิภาพ และ

ยุทธศาสตรที ่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ที่มุงหวังใหมีการใชทรัพยากรทั้งดานงบประมาณและบุคลากรไดอยางคุมคา ไมเกิดการสูญเปลา

และมีความคลองตัว ซึ่งตอบสบองการพัฒนาไดตามประสิทธิภาพ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน นโยบาย ยุทธศาสตรกล

ยุทธ และจุดเนน สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดภายใน

จังหวัดแมฮองสอน ตามเปาหมายและมาตรฐานที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนไดจัดทำ

โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมา และดำเนินการอยางตอเนื่อง โดย

สงเสริมใหโรงเรียนที่เขารวมโครงการ สรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในดานกระบวนการ

บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ของผูเรียนในดานทกัษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งในปงบประมาณ ที่ผาน ๆ 

มา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนสามารถ ไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามบริบทในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนไดอยางมีสวนรวม เปนที่นาพึงพอใจ ของหนวยงานทางการศึกษา และ

เปนจุดเริ่มตนที่ดีในการบูรณาการ และสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากับหนวยงานทางการ

ศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน 

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขางตน มีการดำเนินการอยางตอเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการ IFTE (Innovation For Thai 

Education นวัตกรรมการศึกษาเพื ่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหว ัดแมฮองสอน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ดังกลาว 

 

3. วัตถุประสงค  

     1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การพัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนร ู และการนิเทศ

การศกึษา รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัด

แมฮองสอน  

     2. เพ่ือพัฒนาศูนยกลางขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการ ดานนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน

จังหวัดแมฮองสอน 

     3.. เพ่ือสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู และความรวมมืออยางบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา ตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแมฮองสอน 
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4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

  ผูบริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนในสถานศกึษาของโครงการทุกสังกัดของ

จังหวัดแมฮองสอน  รวมจำนวน  22  แหง  ประกอบดวย 

  4.1  โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดบานจองคำ                    อบจ.แมฮองสอน  

  4.2  โรงเรียนบานหวยผา                                                   สพป.แมฮองสอน เขต 1 

  4.3  โรงเรียนบานใหม                                                   สพป.แมฮองสอน เขต 1  

          4.4  โรงเรียนบานสบปอง                                                   สพป.แมฮองสอน เขต 1 

  4.5  โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ                                       สพม.แมฮองสอน  

  4.6 โรงเรียนบานนาปูปอม                                                 สพป.แมฮองสอน เขต 1 

  4.7  โรงเรียนบานหวยเฮี๊ยะ                                               สพป.แมฮองสอน เขต 1 

  4.8  โรงเรียนบานวนาหลวง                                        สพป.แมฮองสอน เขต 1 

       4.9  โรงเรียนชุมชนบานผาบอง                                        สพป.แมฮองสอน เขต 1 

          4.10 โรงเรียนบานหวยเดื่อ                                          สพป.แมฮองสอน เขต 1 

          4.11 โรงเรียนบานหวยเสือเฒา (เจากอแกวอุปถัมภ)                   สพป.แมฮองสอน เขต 1 

          4.12  โรงเรียนอนุบาล(เมืองปาปุ) มิตรภาพที่ 29                       สพป.แมฮองสอน เขต 1 

  4.13 โรงเรียนบานปาลาน                                                  สพป.แมฮองสอน เขต 1 

  4.14  โรงเรียนบานแมอุมพาย                                             สพป.แมฮองสอน เขต 2       

          4.15  โรงเรียนบานผาแดงหลวง                                           สพป.แมฮองสอน เขต 2 

          4.16 โรงเรียนบานแมโถใต                                                  สพป.แมฮองสอน เขต 2 

          4.17 โรงเรียนบานหวัแมโถ                                                  สพป.แมฮองสอน เขต 2 

          4.18 โรงเรียนบานไรวิทยา                                                  สพป.แมฮองสอน เขต 2 

          4.19 โรงเรียนบานขุนแมตอบ                                               สพป.แมฮองสอน เขต 2  

          4.20 โรงเรียนบานหวยกุง                                                   สพป.แมฮองสอน เขต 2 

          4.21 โรงเรียนบานปาหมาก                                                 สพป.แมฮองสอน เขต 2 

          4.22 โรงเรียนพุทธเกษตร                                                   สังกัด  สช.    

 

 

 

 

 

 

 



  

 

110 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ เปาหมายป 2565 

      1) จังหวัดแมฮองสอน มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรยีน หรือการ

พัฒนาการจัดการเรยีนรู ตามบริบทพื้นที่ในจังหวัดแมฮองสอน 
สถานศึกษาในกลมุ เปาหมายทุก

แหงตอง 

มีนวัตกรรมการพัฒนานักเรียน/

การจัดการเรยีนร ูอยางนอย 

1 แนวทาง/รูปแบบ 

      2).จังหวัดแมฮองสอน มีนวตักรรม ดานการบริหารจัดการ  

การจัดการเรยีนร ู และการนิเทศการศึกษา รวมท้ังการยกระดับคณุภาพ และ

ประสิทธภิาพการจดัการศึกษา ตามบริบทพื้นที่ในจังหวัดแมฮองสอน 

อยางนอยมีนวัตกรรม 

ครบทั้ง 3 ดาน ๆ ละ  

1 แนวทาง/รูปแบบ 

      3) จังหวัดแมฮองสอน เปนศนูยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

นวัตกรรม และการวจิัยทางการศกึษาในระดับจังหวัด 
ศธจ.แมฮองสอน  

มีศูนยกลางขอมลูสารสนเทศทาง

การศึกษา 

นวัตกรรม และการวจิัยทาง

การศึกษา  

      4) จังหวัดแมฮองสอน มีเครอืขายสังคมแหงการเรียนร ูและความรวมมือการ

นิเทศ แบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทพืน้ที่ ในจังหวัด

แมฮองสอน 

ศธจ.แมฮองสอน  

มีเครือขายสังคมแหงการเรียนร ูและ

ความรวมมือการนิเทศ แบบบูรณาการ

ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

อยางนอย 1  เครือขาย 

5) จังหวัดแมฮองสอนมีงานวิจัยทางการศึกษาอยางนอย 1 ผลงาน 

 

มีงานวิจัยทางการศึกษาอยาง

นอย 1 ผลงาน 

 

ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ เปาหมายป 2565 

1) จังหวัดแมฮองสอน มีนวตักรรมดานการพัฒนาการบรหิารจดัการ  

ดานการจดัการเรียนรู และดานการนิเทศการศึกษา ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ตาม

บริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแมฮองสอน อยางมีสวนรวม ที่มีประสิทธิภาพ และคณุภาพ 

 

มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น 
2) จังหวัดแมฮองสอนมีเครือขายความรวมมือการนิเทศ  

( Supervisor Teams) แบบบูรณาการ มีสวนรวม ที่เขมแข็ง และมีประสิทธภิาพ  

มีการบูรณาการ/ 

การมีสวนรวมการนิเทศ 

ที่เขมแข็ง และมีประสิทธภิาพ

เพ่ิมขึ้น 

3) จังหวัดแมฮองสอน มศีนูยกลางการใหบริการขอมลูสารสนเทศ 

ทางการศึกษา ดานนวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ที่มีความหลากหลาย 

บริการใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา และผเูก่ียวของในจังหวัดแมฮองสอน 

สามารถนำไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอไป 

-มีศูนยกลางการใหบริการขอมลู

สารสนเทศทางการศึกษา 

-ใหบริการอยางมี ประสิทธิภาพ 
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6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

เชิงปริมาณ 

1) ผูบริหารสถานศกึษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 

22 โรงเรียน  

2) ศึกษานิเทศก นักวิชาการ ตนสังกัดในโรงเรียนที่เขารวมโครงการจำนวน 26 คน 

3) จังหวัดแมฮองสอนมีนวัตกรรม ดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนร ูการนิเทศการศึกษา อยางนอย  

ดาน ๆ ละ 1 นวัตกรรม 

4) จังหวัดแมฮองสอน มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือการพัฒนาการจัดการเรียนร ูตามบริบท

พ้ืนที่ในจังหวัดแมฮองสอน อยางนอย โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 

5) จังหวัดแมฮองสอนมีเครือขายความรวมมือการนิเทศ (Supervisor Teams) ที่เขมแข็งอยางนอย 1 

เครือขาย 

6) จังหวัดแมฮองสอน เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา

ในระดับจังหวัด 
7) จังหวัดแมฮองสอนมีงานวิจัยทางการศกึษาอยางนอย 1 ผลงาน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

1) จังหวัดแมฮองสอน มีนวัตกรรมดานการพัฒนาการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนร ูและดานการ

นิเทศการศึกษา ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ตามบริบทพื้นที่ในจังหวัดแมฮองสอน อยางมีสวนรวม ที่มี

ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

2) จังหวัดแมฮองสอนมีเครือขายความรวมมือ อยางบูรณาการ มีสวนรวม ที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

3) จังหวัดแมฮองสอน มีศูนยกลางการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ดานนวัตกรรม และ

งานวิจัยทางการศึกษา ที่มีความหลากหลาย บริการใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ผูเก่ียวของในจังหวัดแมฮองสอน สามารถนำไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอไป 

7. วิธีดำเนินการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ TFTE (Innovation For Thai Education) 

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

ต.ค.-ธ.ค. 

2564 

แนวทางการดำเนินงาน   

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามโครงการ TFTE (Innovation For Thai 

Education) ประจำป พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด   
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1.2 ศธจ.แมฮองสอน นำเสนอกรอบการดำเนินงานตามโครงการ TFTE (Innovation For Thai 

Education) ประจำป พ.ศ. 2565 เขาวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน 

1.3 ประชุมชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการดำเนินโครงการ TFTE (Innovation For Thai Education)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรางความตระหนักในการพัฒนาและการนำรูปแบบไปใช ใหแก

ผูมีสวนเก่ียวของและสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนร ู 

และดานการนิเทศ การศึกษา   

   

 

 

ม.ค.มี.ค.– 

65 

แนวทางการดำเนินงาน   

2.1  ประชุมชี้แจงสรางการรับรแูนวทางการดำเนินงานโครงการ IFTE ประจำป พ.ศ. 2565 

2.2 อบรมใหความรูเรื่องรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู   

และดานการนิเทศภายในของสถานศกึษา  

   2.3 กำหนดกลุมเปาหมายและแนวทางการขยายผล (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 22 แหง) 

3. การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ  IFTE  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565    

 

 

พ.ค. –

ส.ค. 65 

แนวทางการดำเนินงาน 

      3.1 สรางคมูือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

      3.2 วางแผนการนิเทศ/คูมือ/แผนนิเทศ/เครื่องมือนิเทศ 

      3.3. ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในโครงการฯ  อยางนอย 2 ครั้ง/โรงเรียน 

3.4  สรุปรายงานผล การนิเทศ ติดตามการดำเนินผลโครงการฯ การใชนวัตกรรมทาง

การศกึษา      

      3.5 สถานศึกษาพัฒนารูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนร ู 

และดานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

4) การสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนร ูถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด

แมฮองสอน   

 

ส.ค.-ก.ย. 

65 แนวทางการดำเนินงาน 

    4.1  สถานศึกษา/ เครือขาย พัฒนารูปแบบ /แนวทาง การพัฒนานวัตกรรมฯ  เพ่ือ 

ขับเคลื่อนสูการพัฒนาผเูรียน  

    4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนร ูถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมในระดับจังหวัดแมฮองสอน  

   4.3 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ IFTE ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ

จังหวัด และระดับภาค (ศธภ.และศธจ.สรุปรวมกัน) 

    4.4 เผยแพร นำเสนอ ผลการดำเนินงานผานสื่อตางๆ ในพ้ืนที่ และสื่อในสวนกลาง 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

     หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดในโครงการ ฯ ของจังหวัดแมฮองสอน 

10. งบประมาณ (จำนวน 86,000.- บาท พรอมระบุตัวคูณ) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจาย  

กิจกรรมที่ 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ TFTE (Innovation For Thai Education) 

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ.

2565 (ผานระบบ Zoom Meeting) 

           คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน  10  คน X 35 บาท X  2  มื้อ     เปนเงิน     700     บาท 

คาอาหารกลางวัน  จำนวน  10  คน  X  190  บาท  X  1  มื้อ        เปนเงิน   1,900   บาท 

                                                        รวมทุกรายการ    เปนเงิน    2,600   บาท 

กิจกรรมที ่2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนร ูการนิเทศ 

การศกึษา (อบรมใหความรูเรื่องรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู   

และดานการนิเทศภายในของสถานศกึษา ) (ผานระบบ Zoom Meeting) 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน  20  คน X 35 บาท X  2  มื้อ  เปนเงิน          1,400   บาท 

คาอาหารกลางวัน  จำนวน  20  คน  X  190  บาท  X  1  มื้อ    เปนเงิน          3,800  บาท 

คาวิทยากรชั่วโมงละ 600บาท /7ชั่วโมง                               เปนเงิน       4,200   บาท 

                                                        รวมทุกรายการ    เปนเงิน       9,400   บาท 

กิจกรรมที่ 3.การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ  IFTE  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2565   นิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 

จำนวน 26 คน X 240 บาท X 4 วัน      เปนเงิน      24,960  บาท 

คาที่พัก  10 คน X 500 บาท X 2 คืน            เปนเงิน      10,000   บาท 

คาพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)                                               เปนเงิน        3,000  บาท 

คาเอกสารเครื่องมือการนิเทศฯ                                             เปนเงิน        800    บาท 

                                                                     รวมทุกรายการ   เปนเงิน    38,760    บาท 

กิจกรรมที่ 4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัดแมฮองสอน และ

การสังเคราะห วิเคราะหวิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนร ูการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน  60  คน X 35 บาท X  4  มื้อ      เปนเงิน        8,400     บาท 

คาอาหารกลางวัน  จำนวน  60  คน  X  190  บาท  X  1  มื้อ          เปนเงิน       11,400    บาท 

คาเอกสารรูปเลมการคดัเลือกผลงานนวัตกรรม ฯ                        เปนเงิน         4,000    บาท 

คาถายเอกสาร                                                              เปนเงิน         1,940    บาท 

คาตอบแทนกรรมการ                                                      เปนเงิน         5,000    บาท 



  

 

114 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คาบริการสถานท่ีประชุมฯ   ( 1 วัน)                            เปนเงิน        4,500    บาท 

                                                                          รวมเปนเงิน      35,240   บาท                                                        

                   รวมทุกรายการเปนเงิน  86,000.- (แปดหมื่นหกพันบาทถวน) 

หมายเหต ุขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

 กลมุนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

 ชื่อ นายวรวิทย     นามสกุล  ลืนคำ  

 โทรศัพทมือถือ 082 5164456   โทรศัพท 053 611665 

 E–mail : kruwit-krub2521@hotmail.com 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

     1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีรูปแบบ แนวทางการพัฒนานักเรียน และแนวทางในการ

พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา ไปใชในการพัฒนาไดจริงใน

ระดับพื้นที่ สงผลใหผูเรียนมีองคความรูและสามารถพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

     2. จังหวัดแมฮองสอนมีเครอืขายความรวมมือในการบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามบริบทพ้ืนที ่

เผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตาม และประเมินผล โรงเรียนที่เขารวม

โครงการ IFTE ประจำป 2565 มีการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาโมเดลของตนเองสูเพื่อนครูใน

โรงเรียน และเครือขายของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

     3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีศูนยกลางการใหขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ดาน

นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
(นางสาวนรีพัฒน  ณรจุวรกิตติ์) 

ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

 

ผูนำเสนอ/ผูตรวจสอบโครงการ 

  

 
(นายไพศาล  ที่รัก) 

รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

ผูเห็นชอบโครงการ/ผอูนุมัติ

โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

1. ชื่อโครงการ     สงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคน

ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน

สวนรวม  

กระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) โดยยึด

เปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใชสถานการณจริงจาก

สถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือ

ควบคูกับการฝกทักษะการทำงานรวมกับผูอื ่น เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถาน

ประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรูและประสบการณไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดตาม

ความถนัดและความสนใจ  

จากรายงานสรปุผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจำป 2562 พบวา ในแผนแมบทดานการ

พัฒนาการเรียนรู ซึ่งมีเปาหมายใหวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด

วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินดานทักษะ อยูที่ 

62.30 คะแนน ต่ำกวา  ป 2561 ซึ ่งผลการประเมินอยูที่ 63.00 ดังนั ้นการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

ดังกลาวจึงมีความจำเปนจะตองปรับหลักสูตรใหทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเปน มีความ

ยืดหยุนสอดคลองกับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคน ตลอดทั้งสอดคลองกับสภาพบริบทของ

แตละพื้นที่ เพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะและประสบการณที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพได มี

งานทำ สามารถอยใูนสังคมไดอยางมีความสุข  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูให

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมี

ความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย และการนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และ

กรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัต ิเปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณ

ดวยธนาคาร    หนวยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอางอิงอาเซียนได เพื่อเพิ่มสัดสวน

ผูเรียนในสายอาชีพใหมีมากขึ้น และมีวาระเรงดวนในการพัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่
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เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที ่เหมาะสม และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำ

รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Continuous and Linking Curriculum : CLC) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานใหสอดคลองกับสภาพบริบทภายในจังหวัดแมฮองสอนและสามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาใน

ระดับที่สูงข้ึน อยางมีประสิทธิภาพ สนองตอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

3. วัตถุประสงค  

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่อยางบูรณาการ 

2. เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานในระดับพ้ืนที่รวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศกึษาอยางยั่งยืน อันจะนำไปสกูารสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 

 

4. เปาหมาย (Output) 

 เปาหมายเชิงปริมาณ : จังหวัดมีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษาแบบบูรณาการ 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศกึษา มีทางเลือกใน

การเขาสูการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและบริบทในพื้นที่ 

 

5. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

1) สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  11 แหง 

2) ศูนยการเรียนรู กศน. จำนวน 1 แหง 

3) สำนักงาน กศน. จังหวัด จำนวน 1 แหง 

4) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา จำนวน 2 แหง 

5) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา จำนวน 1 แหง 

6) วิทยาลัยการอาชีพฯ จำนวน 2 แหง 

7) มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ จำนวน 1 แหง 

8) สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด จำนวน 1 แหง   

9) สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด จำนวน 1 แหง 

10) คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แหง 
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6. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบ ุ “คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

 ตัวชี้ผลผลิต (Outputs) 

1. มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด

อยางเปนรูปธรรม อยางนอย 1 หลักสูตร 

2. รอยละของผูเรียนตอสายอาชีพเพ่ิมขึ้นตามบริบทของจังหวัด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

1. หล ักส ูตรต อเน ื ่องเช ื ่อมโยงการศ ึกษาข ั ้น พ้ืนฐานก ับอาช ีวศ ึกษาและอ ุดมศ ึกษา 

มีคุณภาพสามารถเทียบใชเทียบโอนหนวยกิต ในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียนที่สำเร็จการศึกษามีอาชีพและมีงานทำ 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 7.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 

1) มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับ

จังหวัดอยางเปนรูปธรรม อยางนอย 1 หลักสูตร 

2) รอยละของผูเรียนตอสายอาชีพเพ่ิมขึ้นตามบริบทของจังหวัด 

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) หล ักส ูตรต อเน ื ่อง เช ื ่ อมโยงการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานก ับอาช ีวศ ึกษาและอ ุดมศ ึกษา 

มีคุณภาพสามารถเทียบใชเทียบโอนหนวยกิต ในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) ผูเรียนที่สำเร็จการศึกษามีอาชีพและมีงานทำ 

8. วิธีดำเนินการ 

 8.1 ศึกษาแนวทางการเทียบโอนหนวยกิตการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสถาบันอาชีวศึกษาและ

สถาบันอุดมศึกษา และรวมรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 

8.2 แตงตัง้คณะกรรมการ/คณะทำงาน จากสถาบันการศึกษา หนวยงานและบุคลากรที่เก่ียวของ 

 8.3 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน และหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนดำเนินงานรวมกัน

แบบบูรณาการ 

 8.4 จัดประชุม/อบรมการพัฒนาหลักสูตรและเทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาที่จับคพัูฒนา (Matching) กับสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศกึษา กศน. และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  

 8.5 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาแตละแหง 

 8.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนรูผลการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน 

 8.7 ประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพรผลงานสสูาธารณชน 
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9. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 จังหวัดแมฮองสอน 

11. งบประมาณ (จำนวน 72,000 บาท พรอมระบุตัวคูณ) 

หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

1. ศึกษาแนวทางการเทียบโอนหนวยกิตการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันอาชีวศึกษา

และสถาบันอุดมศึกษา และรวมรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

- 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน จากสถาบันการศึกษา หนวยงานและบุคลากรท่ี

เก่ียวของ 

- 

3. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือวางแผน

ดำเนินงานรวมกันแบบบูรณาการ 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 20 คน x 1 วัน = 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 20 คน x 1 วัน = 2,400 บาท 

- คาเอกสารการประชุม 20 ชุด ๆ ละ 50 บาท x 20 คน = 1,000 บาท  

4,800 

4. จัดประชุม/อบรมการพัฒนาหลักสูตรและเทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาที่จับคพัูฒนา (Matching) กับสถาบันอาชีวศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา กศน. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- คาวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท x 1 คน x วัน = 4,200 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 20 คน x 1 วัน = 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 20 คน x 1 วัน = 2,400บาท 

- คาเอกสารการประชุม 20 ชุด ๆ ละ 50 บาท x 20 คน = 1,000 บาท  

- คาวัสดุ = 5,000 บาท 

19,800 

5. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาแตละ

แหง 

- คาเบี้ยเลี้ยง/คาตอบแทน วันละ 240 บาท x 6 คน x 5 วัน = 7,200 บาท 

- คาที่พักวันละ 600 บาท x 6 คน x 5 วัน = 18,000 บาท  

    - คาน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต = 5,000 บาท 

31,200 
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หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนรูผลการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 50 คน x 1 วัน = 3,500 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 20 คน x 1 วัน = 6,000 บาท 

- คาเอกสารการประชุม 20 ชุด ๆ ละ 50 บาท x 20 คน = 1,000 บาท  

- คาวัสดุ = 1,000 บาท 

11,500 

7. ประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพรผลงานสสูาธารณชน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 20 คน x 1 วัน = 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 20 คน x 1 วัน = 2,400 บาท 

- คาเอกสารการประชุม 20 ชุด ๆ ละ 50 บาท x 20 คน = 1,000 บาท 

4,800 

รวมทั้งหมด (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) 27,000 

หมายเหตุ  1. รายการคาใชจายและกิจกรรมตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

   2. งบประมาณในทุกรายการสามารถถัวจายกันได 

12. ผรูับผดิชอบโครงการ 

 กลมุพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 ชื่อ....นายสมคิด........ นามสกุล....ศรีธร.................... 

 โทรศัพทมือถือ....093-2298269......โทรศัพท.....053-611666......... 

 E–mail : .....somkid171@gmail.com.................................. 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูเรียนมีทางเลือกศึกษาตอในสายอาชีพที่หลากหลาย และเขาศึกษาตอในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น และ

เมื่อผเูรียนเรียนจบการศึกษาไปแลวสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีคณุภาพ 

 

 

(นางสาวนรีพัฒน  ณรจุวรกิตติ)์ 

ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

 

ผูนำเสนอ/ผูตรวจสอบโครงการ 
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(นายไพศาล  ที่รัก) 

  รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

ผูเห็นชอบโครงการ/ผอูนุมัติ

โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

 

1. ชื่อโครงการ     โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจำปงบประมาณ 2565 

 2. หลักการและเหตุผล 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการให

เด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ 

โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการดวย ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และการดำเนินการและ

ตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดแูล

และพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัด

ของตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอำนาจในการจัดทำนโยบาย 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกัน

ระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่

เกี ่ยวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับการจัดทำ

งบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประ

จิน จั่นตอง) เปนประธาน คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ปจจุบันการดำเนินงานเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการที ่เก่ียวของ ไดแก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งทุกหนวยงานมีความคืบหนาของการดำเนินงานตามภารกิจที่เก่ียวของมาเปน

ลำดับ สำหรับในสวนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน

เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดมีการดำเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก สรางความรูความเขาใจผูบริหาร ครู ผดููแลเด็ก และผูเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  

ได จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยไดแลวเสร็จ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับ

จังหวัดแลวเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของ
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การจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามความคืบหนาของการดำเนินงานของหนวยงานและ

สถานศึกษาในพื้นที่เปนระยะอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ในการดำเนินงานขางตน สำนักงานศึกษาธิการภาค

และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดมีการประสานงาน สรางความรวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับ

หนวยงานของกระทรวงหลักที่เกี่ยวของในพื้นที่เปนอยางดี เชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด รวมถึง ตชด. องคกรภาคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่ดวย ดังนั้น 

เพ่ือใหการดำเนินงานขับเคลื่อนการสงเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวนของพ้ืนที่ระดับภาค และจังหวัด

เปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกำหนดของกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ โดยใหสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการการทำงานรวมกัน

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนที่เปนสำคัญ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ขึ้น โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานรวมกัน

ระหวางหนวยงานในสวนกลาง และในพ้ืนที่ ไดแก สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ การสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการ

จัดการศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการสรางความรู ความ

เขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการ

ดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 

2563 การสรางการรับรูดวยระบบออนไลน การสรางการรับรูการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามบริบทและความ

ตองการของแตละพื้นที่ การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และการนิเทศ 

กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา เพื ่อใหการดำเนินงานมีความตอเนื ่อง มี

ประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เปนหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ มีหนาที่บูรณาการ ประสานงาน สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติจึงเห็นควรใหมีการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

จังหวัดแมฮองสอน ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กำหนดไว  พรอมทั้งขยายผล และตอ

ยอดการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัยไปสหูนวยงานและสถานศึกษาใหครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น และบูรณาการการทำงานรวมกัน ในการจัด

การศกึษาปฐมวัยไปสกูารปฏบิัติ ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในสวนจังหวัด และสวนภูมิภาคใหเปนในทิศทาง

เดียวกัน อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และ

นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  
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3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคน ไดรับการดูแลและพัฒนาดานการจัดศึกษาอยางมี

มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณสัง สติปญญา และทักษะ

การเรียนรทูี่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เขมแข็ง  

 3.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผูปฏิบัติงานดาน

การจัดการศึกษาปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ       

พ.ศ.2561 

 3.3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยัในระดับ

พ้ืนที่ อยางบูรณาการทุกภาคสวนโดยสอดคลองตามบริบทของพ้ืนที ่

4. เปาหมายของโครงการ 

เชิงปริมาณ 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษาใหมี

พัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

 2. สถานศกึษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกสังกัดไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561 

 3. ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ไดรับการสงเสริม

สนับสนุน และพัฒนาใหความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัด

การศกึษาสำหรับเด็กปฐมวัยอยางบูรณาการ 

เชิงคุณภาพ 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

 2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

พ.ศ.2561 

 3. ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความ

เขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอยางบูรณา

การ 

 

5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 1. รอยละ 100 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)  ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนร ูและจัดการ

ศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

 2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตนตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561 
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 3. ผบูริหาร ครู ผปูกครอง  ผดููแลเด็กปฐมวัย ผูรับบริการ และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ไดรับการ

พัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา

สำหรับเด็กปฐมวัยอยางบูรณาการ จำนวน 50 คน 

 4. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริมการดำเนินงานดานปฐมวัย 

จำนวน 5 แหง 

 5. ผลงาน นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(ผูบริหาร/ครูผสูอน) จำนวน  2 ผลงาน 

 เชิงคุณภาพ 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)  มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

 2. สถานศึกษา/สถานพฒันาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตนตามมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561 

 3. ผบูริหาร ครู ผปูกครอง ผูดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดการศกึษาปฐมวัย มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศกึษาปฐมวัย 

 4. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริมการดำเนินงานดานปฐมวัย 

 5. ผบูริหาร ครูผสูอน ผดููแลเด็กปฐมวัย สามารถจัดทำผลงาน นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัย (ผูบริหาร/ครูผสูอน)  

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการจัดเก็บรวบรวมขอมูล

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2564 

2. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู ผปูกครอง ผดููแลเด็กปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ผานระบบออนไลน 

3. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

5. การคดัเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

6. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 

 1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)  

 2. สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3. ผบูริหาร ครู ผปูกครอง ผูดูแลเด็ก ผรูับบริการ และผูมีสวนเก่ียวของ 
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 4. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัดไดแก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1,2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด กองกำกับการตำรวจ

ตระเวนชายแดนที่ 33 สำนักงานคณะกรรมการสงแสริมการศึกษาเอกชน องคการภาคเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ 

8. พื้นท่ีเปาหมาย 

- สถานศึกษากลุมเปาหมายในจังหวัดแมฮองสอน ที่เปดทำการสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไดแก 

 1. โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน 

 2. โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต) 

 3. โรงเรียนอนุบาลปางมะผา 

 4. โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 

 5. โรงเรียนอนุบาลปาปุมิตรภาพที่ 29 

 6. โรงเรียนขุนยวม 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดแก 

 1. โรงเรียนอนุบาลแมลานอย 

 2. โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง(บานโปงวันครู) 

 3. โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 

 4. โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ไดแก โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดบานจองคำ 

สังกัดสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน 

สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดแก 

1. โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร  

2. โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย  

3. โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี  

4. โรงเรียนอนุบาลธารทิพย  

5. โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 

 - หนวยงานท่ีลงนามความรวมมือ (MOU) 4 กระทรวงหลัก ไดแก สำนักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 สำนักงาน

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน และหนวยงาน องคกรที่เก่ียวของ 
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9. ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน/ป) 

 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565 

กิจกรรม  

1. จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการ

จัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศกึษา 2564 

 

2. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู ผปูกครอง ผดููแลเด็กปฐมวัย ใหมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศกึษาปฐมวัย ผานระบบออนไลน 

 

3. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน  

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

5. การคดัเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  

6. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 

 

 

10. งบประมาณ...45,000.... บาท พรอมระบุรายละเอยีดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

1. จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการ

จัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศกึษา 2563   

คาอาหารกลางวันและอาหารวาง วันละ 190 บาท*1 วัน*20 คน 3,800 

คาพาหนะ 1,000 บาท* 2 คน*  2,000 

คาที่พัก 500 บาท* 2 คน 1,000 

คาวัสดุ ถายเอกสาร 500 

รวม 7,300 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

คาเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท*3 คน*5 วัน 3,600 

คาพาหนะ  3,000 

คาที่พัก 500 บาท* 3 คน* 2 วัน 3,000 

รวม 9,600 

3. การสรางการรับรดูวยระบบออนไลน 
 

คาวัสดุ ถายเอกสาร 500 

รวม 500 
  



  

 

127 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

4. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูผสูอน ผดููแลเด็กปฐมวัย ใหมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศกึษาปฐมวัย   
คาอาหารกลางวันและอาหารวาง วันละ 300 บาท*1 วัน*30 คน 9,000 

คาพาหนะ  1,600 

คาวิทยากร 4,000 

คาหองประชุม 3,000 

คาวัสดุ ถายเอกสาร 1,000 

รวม 18,600 

5. การคดัเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
 

คาอาหารกลางวันและอาหารวาง วันละ 190 บาท*1 วัน*30 คน 5,700 

คาพาหนะ 500 บาท* 10 คน 5,000 

คาที่พัก 500 บาท* 5 คน 2,500 

คาตอบแทนกรรมการ 1,000 บาท*4 คน 4,000 

คาหองประชุม 2,000 

คาวัสดุ ถายเอกสาร 500 

รวม 19,700 

6. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  
คาอาหารกลางวันและอาหารวาง วันละ 190 บาท*1 วัน*20 คน 3,800 

คาวัสดุ ถายเอกสาร 500 

รวม 4,300 

รวมทั้งหมด (หกหมื่นบาทถวน) 60,000 

หมายเหต ุ 1. กิจกรรมและกำหนดในโครงการอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  

2. งบประมาณสามารถถัวจายกันไดทุกกิจกรรม ทุกรายการ ตามความเหมาะสม 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/ความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของ 

การบริหารความเสี่ยง : การบริหารจัดการโครงการ ในขอบเขต ภารกิจ ระยะเวลา งบประมาณ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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12. กลุมที่รับผิดชอบ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

กลมุนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสิริสังวาลย  คำเรือง  

ตำแหนง ศึกษานิเทศก  

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

โทรศพัท  095-2656594 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป) ทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย  

มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค มีความพรอมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา 

 2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและความพรอมในการจัด

การศกึษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติอยางตอเนื่อง 

 3. การมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการศึ กษาสำหรับเด็กปฐมวัย จากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน 

และเกิดการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานหลักที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน

ระดับพื้นที่และระดับกระทรวง 

 

 
(นางสาวสิริสังวาลย  คำเรือง) 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 

 

ผูเสนอโครงการ 

 

 
(นางสาวนรีพัฒน  ณรุจวรกิตติ์) 

ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

 

ผูตรวจสอบโครงการ 

   

 
 

(นายไพศาล  ที่รัก) 

รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

ผูอนุมัติโครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

1. ชื่อโครงการ     สงเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะจำเปนในศตวรรษที ่

21 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสี่ 

บัญญัติวา “การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตาม

ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และหมวดที่ 16 การ

ปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ. ดานการศึกษา (3) บัญญัติวา “ใหมีกลไกลและระบบการผลิต คัดกรอง และ

พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรู ความสามารถอยาง

แทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกลสราง

ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู” และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหความสำคัญกับการเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม โดย

ปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอำนวยการเรียนรู” ทำหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ 

แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีการจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูให

ผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการ

ผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูง ใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา

ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง และสำหรับยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ มงุเนนการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ใหมีความทันสมัย นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

มาประยุกตใช และมีการบูรณาการทำงานรวมกัน  

นอกจากนั้น แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561-2565) ยังไดมุงเนน

กิจกรรมปฏิรูปที ่จะสงผลใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงของภาคการศึกษาที ่จะกอใหเกิดประโยชนตอผู เรียน 

ประชาชนอยางมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน ใหความสำคัญกับการใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไดพัฒนาความรูและทักษะใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที ่ ตลอดจนการพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการปรับปรุงดานกลไก และระบบการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพ  ในสวนของ

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ของระบบบริหารการ

จัดการศึกษา ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะสำหรับตำแหนงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปน

ระยะ ๆ เพ่ือดำรงไวซึ่งความร ูความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหนงและวิทยฐานะ

ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะใหมตองสงผลไปถึงผูเรียน 

มงุเนนการพัฒนาวิชาชีพมากกวาการจัดทำผลงานทางวิชาการ มีการบูรณาการการทำงาน ที่เชื่อมโยงกัน โดย

มีการประเมินที่ไมยุงยาก ไมซับซอน และเปนธรรม และนำระบบออนไลนมาใชในการประเมินวิทยฐานะ  ซึ่ง

สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดนำผลการสังเคราะหความคิดเห็นจากนักวิชาการและผลการวิจัยที่เกี ่ยวของในเรื่อง

ดังกลาว มากำหนดเปนกรอบแนวคิดสำคัญในการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลวพบวา หัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให

ประสบความสำเร็จ ไดแกBack to school คุณภาพการศึกษาตองเริ ่มที ่หองเรียน การปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ตองมีความสอดคลองเชื่อมโยง มีการทำงานเปนทีม มี

เปาหมายรวมกัน คอื การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผเูรียน Focus on classroom การประเมิน

ให ดูท ี ่ผลการปฏิบ ัต ิงานของคร ูในหองเร ียนดูท ี ่สมรรถนะในการปฏิบ ัต ิงานจริงของคร ู Teacher 

performance แผนการจ ัดการเร ียนร ู  Powerful Pedagogies และผลล ัพธการเร ียนรู ของผ ู เร ียน 

Students Outcomes ครูเปนกลไกสำคัญที่จะทำใหการศึกษาประสบความสำเร็จ Teacher as a Key of 

success ครูตองมีการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ ้น ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตาม

ตำแหนงและวิทยฐานะ และ School as an Organization การจัดระบบการบริหารการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาตองมงุเนนงานหลักของครูและผูอำนวยการสถานศึกษา 

 จากกรอบแนวคิดขางตน สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแลวเห็นวา ศึกษานิเทศกที่มีศักยภาพ นอกจาก

จะตองมีสมรรถนะการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแลว จะตองสามารถพัฒนาผูรับการ

นิเทศใหมีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกดวย ดังนั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน โดยกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ซึ่งมีภารกิจตาม

ตามคำสั ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที ่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหนาที่หลายประการโดยเฉพาะ การสงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเก่ียวกับงาน

ดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบ

บริหารและจัดการศึกษา  การสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู 

แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นอกจากนั้น ศึกษานิเทศกตองพัฒนาและปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนงและวิทยฐานะ คือ ตองดำเนินการ

นิเทศ มีแผนการนิเทศการศึกษา การคัดสรร สราง พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การปฏิบัติการนิเทศ 

การพัฒนางานวิชาการ การประสานงานกับหนวยงานสถานประกอบการ และการรายงานผลการนิเทศ ตองมี

การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการวางแผนสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา มีการติดตาม

และประเมินผลการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เปนตน 

จากขอเท็จจริงและความจำเปนสำคญัขางตน อาจกลาวไดวาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกมาตรฐานตำแหนงใหมีคุณภาพมาตรฐานนั้นมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง ดังนั้น กระบวนการบริหาร

จัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษานับวาเปนกระบวนการสำคัญ 
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ที่จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับไปสูเปาหมายทั้งดาน

ปริมาณและคุณภาพของการจัดการศึกษารวมกัน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนเปนหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ มีหนาที่บูรณาการ ประสานงาน สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม

นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ จึงเห็นควรใหมีการจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะจำเปนในศตวรรษที่ 21 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผานการพัฒนา

ตัวผูรับการนิเทศในหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน เพื่อนำไปสูเปาหมายความตองการสูงสุด นั่นคือ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะจำเปนใน

ศตวรรษที่ 21 อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. วัตถุประสงค  

      1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนผรูับการนิเทศจากสถานศึกษา ใหสามารถจัดทำขอตกลงในการพัฒนางานและ

ประเด็นที่ทาทายของตนเอง (PA) เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะจำเปนในศตวรรษที่ 21 ได 

      2. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ

จากสถานศึกษา รวมกับเครือขายความรวมมือจากหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน 

      3. เพ่ือสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู และความรวมมือดานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาระหวาง

หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 

4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

     1. หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน 

  2. ครูผสูอนทุกโรงเรียน และทุกสังกัด ในจังหวัดแมฮองสอน 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคล่ือนงาน) 

- 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

       1. ผบูริหารสถานศึกษา และครูผสูอนทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน   

            2. สถานศึกษาทุกโรงเรียนและทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน ไดรับการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 

  3.  มีเครือขายสังคมแหงการเรียนรู และการใหความรวมมือการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ระหวางหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาครอบคลุมทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน 

 

 



  

 

132 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

       1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนและบูรณาการ การพัฒนาคณุภาพ

การศกึษารวมกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเปนเครือขายสงัคมแหงการเรียนรใูนจังหวัด

แมฮองสอน  

            2. ผบูริหารสถานศึกษา และครูผสูอนในจังหวัดแมฮองสอน สามารถปฏิบัติงานตามขอตกลง

ในการพัฒนางาน และประเด็นท่ีทาทายของตนเอง (PA) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดขวัญกำลังใจในการ

ทำงาน 

      3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา จากการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของผรูับการนิเทศจากสถานศึกษา เพ่ือ

นำไปสูการแกไขและพัฒนาใหการชวยเหลือ สนับสนุนตอไป  

7. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางานและประเด็นที่ทาทาย (PA) ของ

ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา และตำแหนงครู ตามมาตรฐานตำแหนง และวิทยฐานะทางวิชาชีพ (ตาม

หลกัเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว  ว. 9/2564 ตำแหนงครู และ ว 10/2564 ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา)   

 2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล/กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การดำเนินงานของผูรับการนิเทศ

จากสถานศึกษา ดวยรูปแบบการบูรณาการ/มีวิธีการอันหลากหลาย และมีความยืดหยุน รวมกับเครือขาย

ความรวมมือจากหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน 

 3. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางานและประเด็นที่ทา

ทาย (PA) ของตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา และตำแหนงครู ตามมาตรฐานตำแหนง 

และวิทยฐานะทางวิชาชีพ (ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว  ว. 9/2564 ตำแหนง

ครู และ ว 10/2564 ตำแหนงผูบริหารสถานศกึษา)   

10 – 11 ตุลาคม 2564 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล/กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การดำเนินงานของ

ผูรับการนิเทศจากสถานศึกษา ดวยรูปแบบการบูรณาการ/มีวิธีการอันหลากหลาย 

และมีความยืดหยุน รวมกับเครือขายความรวมมือจากหนวยงานทางการศึกษาทุก

สังกัดในจังหวัดแมฮองสอน 

มกราคม - กันยายน 

2565 

3. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ 

กันยายน 2565 
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9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 ..................จังหวัดแมฮองสอน.................... 

10. งบประมาณ (จำนวน...20,000...บาท พรอมระบุตัวคูณ) 

รายการ จำนวนเงิน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางานและประเด็นที่ทา

ทาย (PA) ของตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา และตำแหนงครู ตามมาตรฐานตำแหนง 

และวิทยฐานะทางวิชาชีพ (ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว  ว. 9/2564 ตำแหนง

ครู และ ว 10/2564 ตำแหนงผูบริหารสถานศกึษา)    

-คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท*12 ชั่วโมง 14,400 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล/กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร ูการดำเนินงานของ

ผูรับการนิเทศจากสถานศึกษา ดวยรูปแบบการบูรณาการ/มีวิธีการอันหลากหลาย 

และมีความยืดหยุน รวมกับเครือขายความรวมมือจากหนวยงานทางการศึกษาทุก

สังกัดในจังหวัดแมฮองสอน   

-คาอาหารกลางวันและอาหารวาง วันละ 190 บาท*1 วัน*10 คน      1,900  

-คาพาหนะ       800 

3. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ   

-คาอาหารกลางวันและอาหารวาง วันละ 190 บาท*1 วัน*10 คน      1,900  

-คาวัสดุ ถายเอกสาร      1,000  

รวมทั้งหมด (สองหม่ืนบาทถวน)    20,000  

 

หมายเหต ุ  

1. กิจกรรมและกำหนดในโครงการอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  

2. งบประมาณสามารถถัวจายกันไดทุกกิจกรรม ทุกรายการ ตามความเหมาะสม 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

 กลมุ..นิเทศ ติดตาม และประเมินผล................................. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมอองสอน 

 ชื่อ.....นางสาวสิรสัิงวาลย .... นามสกุล......คำเรือง............................................................................ 

 โทรศัพทมือถือ...095-2656594............................โทรศัพท......053-611665........................ 

 E–mail : ...sirisangwan@gmail.com............................................................................................ 
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12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เก่ียวกับการทำขอตกลง

ในการพัฒนา และประเด็นทาทายตามมาตรฐานตำแหนงของผูบริหารสถานศึกษา และครู ภาพรวมทุกสังกัด

ในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 

      2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากการขับเคลื่อนการบูรณา

การ การพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเปนเครือขายสังคมแหง

การเรียนรูในจังหวัดแมฮองสอน  

      3. ผลจากการจัดทำขอตกลงในการพัฒนาและประเด็นทาทายตามมาตรฐานตำแหนงของผูบริหาร

สถานศึกษา และครู ภาพรวมทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน สามารถนำไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนให

มีทักษะความร ูความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะจำเปนในศตวรรษที่ 21  

 

 
(นางสาวสิริสังวาลย  คำเรือง) 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 

 

ผูเสนอโครงการ 

 

 
(นางสาวนรีพัฒน  ณรจุวรกิตติ์) 

ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

ผูตรวจสอบโครงการ/ผูเห็นชอบ

โครงการ 

 

 

 
 

(นายไพศาล  ที่รัก) 

รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

ผูอนุมัติโครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

1. ชื่อโครงการ     นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. หลักการและเหตุผล  

จากขอเท็จจริงที่ไดปรากฏใหเห็นถึงสภาพปญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาค

ทั้งในดานโครงสรางขององคการ ดานระบบบริหารจัดการ ดานคุณภาพของผูเรียนและดานบุคลากรที่เก่ียวของ

ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยและกำลังคนที่สำคัญ

ในการพัฒนาประเทศ และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื ่อนและการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศใหมี

ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ   การนิเทศการศึกษานับวาเปนกระบวนการสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับไปสูเปาหมายทั้งในดานปริมาณและคุณภาพการจัด

การศึกษา โดยจะตองอาศัยความรวมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จากเครือขายทางการศึกษาทุก

ภาคสวน และตองดำเนินงานขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศกึษาอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ  

   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จัดตั้งขึ้นตาม

ประกาศ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในศึกษาธิการภาคและ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติที ่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหนาที ่ด ังนี้ 

(1)รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะทำงานที่เกี่ยวของ 

รวมทั ้งปฏิบัติงานราชการที ่เปนไปตามอำนาจและหนาที ่ของ  กศจ. และตามที่  กศจ. มอบหมาย (2) 

ขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ

หนวยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื ้นที ่ร ับผิดชอบ (3) สงเสริม สนับสนุน และ

ดำเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ัง 

ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา (4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (5) ศึกษา  วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  จัดทำ

แผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผตูรวจราชการกระทรวงในการ

ตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง (6) สงเสริมและ

พัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (7) สั่งการ  กำกับ  ดูแล  เรงรัด  ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน

จังหวัดแมฮองสอน  ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ (8) จัดทำกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือ
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หนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแมฮองสอน (9) ขับเคลื่อนระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  (10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย  

         ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงกำหนดใหมีโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมใน

การบูรณาการ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ จากทุกหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ ใหสอดคลองและบรรลุตามยุทธศาสตร

ชาติ ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21  

 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อรวบรวมขอมูล และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของจังหวัดแมฮองสอน  

     3.2 เพื ่อสงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี ่ยวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบายและ

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ของหนวยงานและสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 

 

4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

          4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

4.1.1ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด/คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร/

ศึกษานิเทศก /ผอ.กลุมทุกกลุม/นักวิชาการศึกษาตางๆฯรวมผนูิเทศ/ติดตาม และจำนวน 28 คน        

         4.1.2.หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน ที่ไดรับการการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล จำนวน 373 แหง  

         4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

     4.2.1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรชาติรวมกับหนวยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษาในจังหวัด  

          4.2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในจังหวัดแมฮองสอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่และมี

ขวัญกำลังใจในการทำงาน 

    4.2.3 ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีทักษะการ

เรียนรใูนศตวรรษที่ 21 
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5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี

ความรู ความเขาใจ มีทักษะ ความสามารถที่จะ

ปฏิบัติงานในหนาที่ และการดำเนินงานตามนโยบาย 

สงผลตอคุณภาพผเูรียนเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

รอยละ 90 

2. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี

ความพึงพอใจตอการนิเทศ ฯ  

รอยละ 90 

 

6. ตัวชีว้ัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

              6.1.1.ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ความสามารถที่จะ

ปฏิบัติงานในหนาที่ และการดำเนินงานตามนโยบาย สงผลตอคุณภาพผูเรียนเปนไปตามมาตรฐานการศกึษา 

           6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

      6.2.1 ผบูริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจตอการนิเทศ ฯ 

 

4. วิธีดำเนินการ 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

4. เสนอโครงการฯ เขา กศจ. แมฮองสอน  

 

 

ต.ค 64- 

ธ.ค 64 

แนวทางการดำเนินงาน   

      จัดประชุมกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

รวมกันวางแผนโครงการ และเขียนโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอตอ 

กศจ.แมฮองสอน 

5. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม       

  ม.ค 65 แนวทางการดำเนินงาน   
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

   แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

3.ประชุมวางแผน/จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม /สรางเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม     

 

 

ก.พ 65 

แนวทางการดำเนินงาน 

      ประชุมวางแผน/จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม /สรางเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม โครงการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แมฮองสอนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
4.ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตามแผนที่กำหนด ดวยรูปแบบบูรณาการ  

 

 

ต.ค 64- 

ก.ย 65 

 

 

แนวทางการดำเนินงาน 

    นิเทศ ติดตาม ตามแผนที่กำหนด ดวยรูปแบบบูรณาการ ตามโครงการตางๆดังตอไปนี้ 

     

     4.1) โครงการขับเคลื ่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมว ัยในระดับพื ้นที ่ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

     4.2) โครงการIFTE (Innovation For Thai Educationนว ัตกรรมการศึกษาเพื ่อพ ัฒนา

การศกึษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     4.3) โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ

อาชีวศกึษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     4.4)  โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     4.5) โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     4.6) โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนยากจนของจังหวัดแมฮองสอน ที่ไมไดเรียนตอ

หลังจบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2565  

     4.7) โครงการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศกึษา 2565 

     4.8) โครงการทดสอบการวัดความสามารถข้ันพื้นฐานระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2565 

    4.9) โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    4.10)  โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

โดยผานกลไกของ กศจ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    4.11) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

    4.12) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาเอกชน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    4.13) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    4.14) โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    4.15) โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดตีามรอยพระยุคคลบาทดานการศึกษาสู

การปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   4.16) โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทดานการศึกษาสู

การปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม  

ก.ย. 65 แนวทางการดำเนินงาน 

  ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

     1 ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

     หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 

 

10. งบประมาณ แผนงาน......โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณจาก....สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน ) (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 
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ที ่ กิจกรรม เปาหมาย 

(คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการ

ดำเนนิการ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมรับนโยบายจากสวนกลาง เสนอโครงการฯ เขา กศจ. แมฮองสอน 

          16 -  ต.ค 64-พ.ย 64 

กิจกรรมท่ี 2 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 

  25 - ธ.ค 64 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมวางแผน/จัดทำแผนการนเิทศ ติดตาม /สรางเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 

 - คาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผเูขารวมการ

ประชุม จำนวน 30 คน x 190 บาท x 1วัน 

30 5,700 ก.พ 65 

กิจกรรมท่ี 4 ดำเนินการนเิทศ ติดตาม ตามแผนที่กำหนด ดวยรูปแบบบูรณาการ 

 นิเทศ ติดตาม โครงการตางๆประกอบดวย  

4.1  โครงการข ับเคล ื ่อนการพ ัฒนาการจัด

การศ ึกษาปฐมว ัยในระด ับพื ้นท ี ่  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

4.2 โ ค ร ง ก า ร IFTE (Innovation For Thai 

Educationนว ัตกรรมการศ ึกษาเพ ื ่อพ ัฒนา

การศึกษาของสำนักงานศึกษาธ ิการจังหวัด

แมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.3 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ

จัดทำรูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

4.4 โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

4.5 โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

4.6 โครงการเพิ ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียน

ยากจนของจังหวัดแมฮองสอน ที่ไมไดเรียนตอ

หลังจบการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2565  

 36,550 บูรณาการรวมกัน 

ทุกโครงการ 
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4.7 โครงการทดสอบระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-

NET) ปการศึกษา 2565 

 

4.8 โครงการทดสอบการวัดความสามารถข้ัน

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2565 

 

4.9 โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการ

ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ตาม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

 

4.10 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดย

ผานกลไกของ กศจ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

4.11 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 

4.12 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

4.13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.14 โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ

แบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามบริบทพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



  

 

142 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
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4.15.โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมือง

ดีตามรอยพระยุคคลบาทดานการศกึษาสูการ

ปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1.16.โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมือง

ดีตามรอยพระยุคคลบาทดานการศกึษาสูการ

ปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 - คาเบี้ยเลี้ยง ศน. 20 คน x3วันx 240 บาท  

- คาเบี้ยเลี้ยง ศธจ. 1 คนx5 วันx270บาท  

- คาเบี้ยเลี้ยง รอง ศธจ. 1 คนx5 วันx240บาท  

- คาเบี้ยเลี้ยง ผอ.กลมุ/นักวก./อกศจ. 

  รวม 10 คนx5วันx240บาท  

   

 -คาท่ีพัก   3,000  

 -คาน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ 2 คัน   -  

กิจกรรมท่ี5 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 

 - คาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผเูขารวมการ

ประชุม จำนวน 25 คน x 190 บาท x 1วัน 

- คาตกแตงและจัดสถานที่ประชุม  

- คาสถานที่ประชุม 2 วนั  

( 25 คน ) 4,750 ก.ย.65 

 รายงานผลการดำเนินงาน - - ก.ย.65 

( หาหมื่นบาทถวน ) รวมท้ังสิ้น 50,000  

 หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 

 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

  กลมุ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  ชื่อ  นายวรวิทย   ลืนคำ   ตำแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชำนาญการ 

                    โทรศัพท  082-5164456  โทรสาร  053-611660  E–mail : Kruwit-

krub2521@hotmail.com 
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12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในจังหวัดแมฮองสอน มีขวัญและกำลังใจในการบริหารการจัด

กิจกรรมการสอน มีความรู ทักษะ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายใหบรรลุผลตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเร ียนและมาตรฐานการเร ียนรู  สอดคลองกับย ุทธศาสตร ชาต ิ ย ุทธศาสตร ของ

กระทรวงศึกษาธิการที่กำหนด สงผลถึงผูเรียน         มีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนคนดี ดำรงชีวิตอยางมีความสุขใน

สังคม 

 

 

13. ผเูสนอโครงการ  

 
(นายวรวิทย  ลืนคำ) 

ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการ 

 

 

14. ความเห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวนรีพัฒน ณรุจวรกิตติ์) 

 ผอูำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

15. ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

  ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

1. ชื่อโครงการ     ทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564                    

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล  

สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ.เปนหนวยงานทดสอบ

ระดับชาติอยกูำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 โดย

มีวัตถุประสงคเพื ่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี ่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และใหบริการทางการ

ประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือดานการ

ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ ่งไดดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ใหกับนักเรียนทั ่วประเทศ เพื่อนำผลที่ไดไปใชในการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศกึษาในภาพรวมของประเทศ  

 อาศัยอำนาจตามความในหมาด 2 ขอ 7 (2) ขอบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2555 สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จึงแตงตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับ สทศ. ขั้นมาตามคำสั่งที่ 109/2564 

และ คำสั่งท่ี 110/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ของ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา สำนัก

นายกรัฐมนตรี และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และ สทศ.  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่เปนศูนยสอบใหกับโรงเรียนใน

สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองคการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นภายใน

จังหวัด ดังนั ้นจึงไดจัดทำโครงการทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O- NET) ป

การศกึษา 2564 ข้ึนมาเพ่ือใหการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เปนไปดวย

ความเรียบรอย บรรลุเปาประสงค มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ ในดานมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากรดานการทดสอบ และเพ่ือนำผลท่ีไดไป

ใชพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อดำเนินการทดสอบความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  ปการศกึษา 2564 ท่ีสมัครใจเขาทดสอบ 

3.2 เพื่อสรุปประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศกึษา 2564 ท่ีสมัครใจเขาทดสอบ 

4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

 น ักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6 และชั ้นม ัธยมศึกษาปที ่ 3 ของโรงเร ียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่สมัครใจเขารับการ

ทดสอบ จำนวน 11 แหง 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

1) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่สมัครใจเขารับการ

ทดสอบ จำนวน 11 แหง ไดรับการประเมินองคความรูของตนเอง โดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) ปการศกึษา 2564 

2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 100 มีการดำเนินการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 3 ที่สมัครใจเขาทดสอบ 

3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 100 มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3 ที่สมัครเขาทดสอบ เพื่อนำผลไปใชประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียน 

4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบ

ยอดทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดการศึกษาในชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกแหงที่จัดการทดสอบ เพื่อนำผลไปใชประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพศึกษาใหกับโรงเรียนตอไป 

5.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารจัดการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 3 ที่สมัครเขาทดสอบ ตามมาตรฐานและขั้นตอนการจัดสอบที่ สทศ. กำหนดอยางมีคุณภาพ 

2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น มีการนำผลการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ไปใชประโยชนในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนภายโรงเรียนของตนเองไดอยางมีคณุภาพ 

3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีการบริหารจัดการทดสอบและประเมินผลความรูและ

ความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ในระดับศูนยสอบ และ

ระดับสนามสอบ ตามมาตรฐานและข้ันตอนการจัดสอบที่ สทศ. กำหนดอยางมีคณุภาพ 

4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ในภาพรวมระดับจังหวัด ไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดไดอยาง

มีคุณภาพ  

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

๑) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่สมัครใจเขารับการ

ทดสอบ ไดรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปการศกึษา 2564 

๒) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัด อปท. มีการ

จัดการทดสอบประเมินผลความรูระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศกึษา 2564 ใหกับนักเรียนชั้น ป.6 และ 

ม. 3 ที่สมัครเขาทดสอบ 

๓) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา และโรงเรียนสังกัด อปท. มีสรุปผลการ

ทดสอบประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 เพื่อนำผลไปใชในปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

๔) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรูระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัด สช. และโรงเรียนสังกัด อปท. ชั้น ป.6 และ ม.3 ใน

ภาพรวมของจังหวัด เพ่ือนำผลไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพศึกษาใหกับโรงเรียนตอไป 
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6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ในระดับศูนยสอบ และระดับสนามสอบ ใหกับโรงเรียน

สังกัด สช. และโรงเรียนสังกัด อปท. ตามมาตรฐานและข้ันตอนการจัดสอบที่ สทศ. กำหนดอยางมีคุณภาพ 

2) โรงเรยีนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา และสังกัด อปท. มีการดำเนินการบริหาร

จัดการทดสอบประเมินผลความรูระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ใหกับนักเรียนในชั้น ป.6 

และ ม.3 ที่สมัครเขาทดสอบ ตามมาตรฐานและข้ันตอนการจัดสอบที่ สทศ. กำหนดอยางมีคุณภาพ 

3) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา และสังกัด อปท. สามารถนำผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชในปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ไปใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดไดอยางมีคุณภาพ 
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7. วิธีดำเนินการ 

ลำดับ กิจกรรม/ข้ันตอน/การดำเนินงาน ระยะเวลา 

1 วางแผนดำเนินการและจัดทำโครงการฯ  ต.ค.-ธ.ค.64 

2 แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ ระดับศูนยสอบ  ม.ค. 64 

3 สทศ. เผยแพร Test Blueprint (เฉพาะ ม.3) 15 ม.ค. 64 

4 สทศ. เปดระบบรับสมัครผานทางเว็บไซต www.niets.ot.th 
25 ม.ค. – 5 ก.พ.

64 

5 ศูนยสอบจัดสนามสอบและหองสอบ (ในระบบการสอบ O-NET)  10-15 ก.พ.64 

6 สทศ. จัดสงคมูือการจัดสอบระดับสนามสอบ และวิดิทัศนการจัดสอบ 17-19 ก.พ.64 

7 สทศ. ประกาศรายชื่อผูมิสิทธิ์สอบและสนามสอบ 19 ก.พ.64 

8 สทศ. โอนเงินจัดสรรการจัดสอบ 25 ก.พ.64 

9 ศูนยสอบแตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ มี.ค.64 

10 สทศ. จัดสงเอกสารและอุปกรณการจัดสอบ 3-5 มี.ค.64 

11 สทศ. จัดสงแบบทดสอบและกระดาษคำตอบใหศูนยสอบ 7-11 มี.ค.64 

12 สนามสอบจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ มี.ค.64 

13 สนามสอบรับกลองแบบทดสอบและกลองกระดาษคำตอบจากศูนยสอบ วันสอบ 

14 

ดำเนินการจัดสอบ 

วันสอบ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

วันสอบ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 

13 มี.ค.64 

13-14 มี.ค.64 

15 สนามสอบสงกระดาษคำตอบใหศูนยสอบ วันสอบ 

16 ศูนยสอบสงกลองกระดาษคำตอบให สทศ. (ตามกำหนดการของแตละศูนยสอบ) 15-19 มี.ค.64 

17 ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผาน www.niets.or.th 21 เม.ย.64 

18 ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผาน www.niets.or.th 22 เม.ย.64 

19 ศูนยสอบสงสรุปรายงานผลการจัดสอบ และสรุปคาใชจายการจัดสอบให สทศ. 15 พ.ค.64 

20 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผูบังคับบัญชา และเผยแพรสูสาธารณชน มิ.ย.64 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
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9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 จังหวัดแมฮองสอน  

10. งบประมาณ แผนงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  

      จำนวน 156,693.33 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบสามบาทสามสิบสามสตางค) (ถัวจายทุก

รายการและทุกกิจกรรม) 

(ชี้แจงคาใชจายรายละเอียดเปนรายกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

คาใชจายในการดำเนินงานการจัดการทดสอบ O-NET ระดับศูนยสอบ และ ระดับสนามสอบ 

รายละเอียดคาใชจาย 
วันละ 

จำนวน

คน 

จำนวน

วัน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระดับศูนยสอบ    67,781 

คาจัดประชุมศูนยสอบ   6,400  21 1 6,400 

คาจัดประชุมชี้แจงการทดสอบฯ ใหสนามสอบ  30,353  40 1 30,353 

คาตอบแทนประธานศูนยสอบ 5,000 1 2 10,000 

คาตอบแทนผูประสานงานการจัดสอบ   2,000  1 2 4,000 

  - ประจำสนามสอบ ป.6 มี 4 สนามสอบ  2,500 5 1 2,500 

  - ประจำสนามสอบ ม.3 มี 3 สนามสอบ  1,500 3 2 3,000 

คาขนสงแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบระหวางศูนยสอบ

กับสนามสอบ 
3,364 4 2 6,728 

ระดับสนามสอบ    88,912 

คาตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ  26,303 70 2 52,606 

   - สนามสอบ ป.6 มี 4 สนามสอบ 24,790 43 1 24,790 

   - สนามสอบ ม.3 มี 3 สนามสอบ 13,908 27 2 27,816 

คาถายเอกสารและวัสดุ อุปกรณในการดำเนินงาน    36,306.33 

รวม 156,693.33 

หมายเหต ุ 1. งบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามจำนวนนักเรียนที่สมัครเขาทดสอบ 

  2. งบประมาณสามารถถัวจายกันไดในทุกรายการ 
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11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

  กลมุนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  ชื่อ  นายสมคิด  ศรีธร 

  เบอรโทรศัพท 093-2298269  E-mail :  somkid171@gmail.com 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ทุกคนมีสิทธิ์ท่ี

จะไดรับการทดสอบประเมินผลความรแูละความคดิรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ตาม

ความสมัครใจของตนเอง 

2) สถานศกึษาและชุมชนสามารถนำผลการทดสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง

กับบริบทของทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

3) จังหวัดแมฮองสอนมีขอมูลสารสนเทศผลการทดสอบการประเมินความรูและความคิดรวบยอดทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนปการศึกษา 2564 ที่สมัครเขาทดสอบ เพื่อใชในการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาภายในจังหวัดใหดียิ่งข้ึน 

13. ผเูสนอโครงการ  

 

(นายสมคิด ศรีธร) 

ตำแหนง ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 

14. ความเห็นชอบโครงการ 

 

(นางสาวนรีพัฒน ณรุจวรกิตติ์) 

ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

15. ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

1. ชื่อโครงการ     ประเมินคุณภาพผูเรยีนระดับการศึกษาภาคบังคับ(RT, NT) ปการศึกษา 2564  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

2.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

  การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน ไดกำหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมายที่สำคัญ ไดแก ผูเรียนมีทักษะ

และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 คนทุกชวงวัยมีทกัษะ 

ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได

ตามศักยภาพ โดยที่การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มงุเนนพัฒนา 

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ในแตละระดับชั้น อันสงผลใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 

ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการ

ใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ถือวามีความสอดคลองกับนโยบายหลักของคณะรัฐมนตรี 

จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวัน

พฤหัสบดทีี่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรแูละการพัฒนาศักยภาพ

คนไทยทุกชวงวัย โดยการปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัย

สำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมุงเนนการประเมินเพื่อพัฒนา 

(Assessment for improvement)         

จากการที่ประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International 

Student Assessment: PISA)  ผลการประเมินที่ผานมาสะทอนใหเห็นวาคุณภาพของนักเรียนไทย ยังตามหลัง

ประเทศตางๆอยูอีกมาก ดังนั้น จึงจำเปนตองพัฒนาคุณภาพเด็กไทยใหมีความพรอมในการพัฒนาสคูวามเปนหนึ่ง  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะอยางยิ ่งจำเปนตองพัฒนาทักษะที ่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา การรวมมือกันผานเครือขาย การปรับตัว การสรางสรรค 

การสื่อสาร ทั้งดวยการพูดและการเขียน การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูลขาวสารความร ูความอยากรูอยากเห็น 

และการจินตนาการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบการศึกษาไดจัดทำ

เครื่องมือประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับขึ้น ประกอบดวย การประเมินความสามารถดาน

การอานของผเูรียน ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 มีกรอบการประเมินความสามารถดาน การอานรูเรื่อง และการอาน

ออกเสียง การประเมินคุณภาพผเูรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีกรอบการประเมินความสามารถดานภาษาไทย 

และดานคณิตศาสตร โดยเปดโอกาสใหนักเรียนจากทุกสังกัดเขารับการประเมิน เพื่อวิเคราะหผลการประเมิน
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คุณภาพผเูรียนในภาพรวมท้ังประเทศ และนำไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจน

เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ      

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาได

เล็งเห็นถึงประโยชนของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงไดจัดทำโครงการ

ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน

เอกชนดวยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบอยางตอเนื่องตอไป  

 

3. วัตถุประสงค 

     1. เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน (การอานออกเสียงและอานรเูรื่อง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 1 ปการศกึษา 2564 

     2. เพื่อประเมินคุณภาพผูเรียน (ความสามารถพื้นฐานดานภาษาไทยและดานคณิตศาสตร) ชั้นประถมศึกษาป

ที่ 3 ปการศกึษา 2564 

 

4. เปาหมายโครงการ (Output)    

     1. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนไดรับการประเมินคณุภาพผูเรียนดวยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ   

     2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนและสถานศกึษาไดขอมูลผลการประเมินความสามารถ  ดานการ

อาน  ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 และผลการประเมินคุณภาพผเูรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาผเูรียนเปนรายบุคคล 

 

5. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  

5.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

1) นักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2564 จำนวน 206 คน  4 โรงเรียน 

2) นักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 จำนวน 201 คน 4 โรงเรียน  

           5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 3 ของโรงเรียนเอกชนไดรับการประเมินคุณภาพ

การศกึษาดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการสอบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

รวมทั้งผลที่ไดจากการประเมินมีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับ 

2) ครูโรงเรียนเอกชน สามารถใชเครื่องมือมาตรฐานที่เนนการเขียนตอบในการประเมินคณุภาพ

ผูเรียน  เปนตัวอยางในการพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนใหมีความนาเชื่อถือ และสอดคลองกับแนวทางการ

ประเมินคุณภาพผเูรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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6. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม  

1. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผเูรียน  ป

การศกึษา 2564      

2. ดำเนินการประเมินความสามารถดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1        

  3. ดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

4. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินคุณภาพผเูรียน ชั้น ป.1 และ ชั้น ป.3 

5. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  ปการศกึษา 2563     

7. กลมุเปาหมายของโครงการ 

    ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 1. รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สมัครใจเขารับการ

ประเมิน ไดรับการประเมินความสามารถดานการอาน 

2. รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สมัครใจเขารับการ

ประเมิน ไดรับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานดานภาษาไทย

และดานคณิตศาสตร   

รอยละ 95 

 

รอยละ 95 

เชิงคุณภาพ 1. รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการประเมิน 

ความสามารถดานการอาน และผานเกณฑการประเมิน 

2. รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการประเมนิ

ความสามารถพ้ืนฐาน ดานภาษาไทยและดานคณติศาสตร และ

ผานเกณฑการประเมิน   

รอยละ 95 

 

รอยละ 50 

เชิงเวลา จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลา     

ที่กำหนด  

5 กิจกรรม 

เชิงคาใชจาย ดำเนินการไดตามวัตถุประสงคภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 32,400 บาท 

 

8. พื้นท่ีเปาหมาย  

โรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จัดการเรียนการสอนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 4 โรงเรียน คือ 

1.  โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร  อำเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 

2.  โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย อำเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 

3.  โรงเรียนพุทธเกษตร  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮองสอน 

4.  โรงเรียนอนุบาลธารทิพย  อำเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)  

 ระหวางมกราคม – กันยายน  2565 
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10. งบประมาณ  จำนวน  32,400 บาท  

 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แผนงานยุทธศาสตร

เพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต:โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

การศกึษาท่ียั่งยืน  กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูในสถานศึกษาเอกชน รายการ คาใชจายโครงการ

ประเมินคุณภาพผเูรียนระดับการศกึษาภาคบังคับ จำนวน 32,400 บาท (สามหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) (ถัว

จายทุกรายการ) 

หมวดงบรายจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบดำเนินงาน :  

กิจกรรมที ่1ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานประเมิน

คุณภาพผเูรียน  ปการศึกษา 2563 
 

            -คาอาหาร อาหารวางการประชุม 65 คน 12,350 

รวมกิจกรรมที่ 1 12,350 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการประเมินความสามารถดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1           

            -คาเบี้ยงเลี้ยง 5 คน 5 วัน 1,200 

            -คาที่พัก  3 คน 1 คืน 1,800 

            -คาพาหนะการเดินทาง 5,400 

รวมกิจกรรมที่ 2 8,400 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

            -คาเบี้ยงเลี้ยง 5 คน 5 วัน 1,200 

            -คาที่พัก  3 คน 1 คืน 1,800 

            -คาพาหนะการเดินทาง 7,600 

รวมกิจกรรมที่ 3 10,600 

คาวัสด ุ 1,050 

รวมทั้งสิ้น 32,400 

 

11.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 3 ของโรงเรียนเอกชนไมสามารถเขารวมประเมิน

คุณภาพผเูรียนระดับการศึกษาภาคบังคับครบถวน  

 การบริหารความเสี่ยง : การนิเทศติดตามประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ไมทั่วถึง 

เนื่องจากโรงเรียนอยหูางไกลกัน การเดินทางลำบาก 
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12. หนวยงานรับผิดชอบ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 ผรูับผดิชอบ/เบอรโทรศัพท 

 1.  นางนพเกา  ที่รัก  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ   เบอรโทรศพัท 094-5169495  

E-mail :  iamnop9@hotmail.com 

 2.  นางสาวสิริสังวาลย  คำเรือง  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  เบอรโทรศัพท 095-2656594   

E-mail :  sirisangwan@gmail.com 

13. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)  

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพผูเรียนและมีการตรวจใหคะแนนที่ได

มาตรฐาน มีความนาเชื่อถือและสอดคลองกับแนวทาง การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
 

14. ผเูสนอโครงการ  

              

( นางนพเกา  ที่รัก ) 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 

15. ผตูรวจสอบ/ใหความเห็นชอบโครงการ 

           
( นางนพเกา  ที่รัก ) 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ 

 ผอูำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

16. ผูอนุมัติโครงการ 

            
(นายไพศาล  ที่รัก) 

  รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

  ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

1. ชื่อโครงการ     ประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผตูรวจราชการกระทรวง ตามนโยบาย  

                      กระทรวงศกึษาธิการ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจราชการเปนมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดินที่จะทำให

การปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับแผนการบริหาร

ราชการแผนดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแกไขปญหาอุปสรรค และกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ดวยความโปรงใสเปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 บัญญัติวา การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแก

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

โดยประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ โดยมีผูตรวจราชการ

กระทรวงรับผิดชอบและมีอำนาจหนาที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของ

รัฐและเจ าหนาที ่ของร ั ฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจหนาที ่ของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงและปลัดกระทรวง ตามที่กำหนดไวใน ขอ 9 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.2546 มาตรา 

20 บัญญัติใหกระทรวง ศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทำหนาที่ในการตรวจราชการ และ

ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ ใหคำปรึกษา แนะนำ เพื ่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ขอ 

5 (4) ใหสำนักงานศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน าที ่ สนับสนุนการตรวจราชการและการติ ดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบดาน

การตรวจราชการ และการติดตามประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ตลอดจนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษา พ.ศ.2560 ไดกำหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความชัดเจนในการดำเนินงานยิ่งข้ึน 
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  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดจัดตั ้งขึ ้นตามประกาศ ของ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กลาวแลวขางตน ทั้งนี้มีภารกิจและหนาที่สำคัญ

สวนหนึ่งคือ การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 กลาวคือ ดำเนินการขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ

ในพื ้นที ่จังหวัดแมฮองสอน ตลอดจนสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ 

และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม และ

ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง ซึ่งกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนเปนหลักในการรับผิดชอบ และดำเนินงานโครงการดังกลาว ซึ่งที่ผาน

มา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดรับความรวมมือในการรายงานขอมูลตามนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจ

ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเปน

อยางดียิ่ง 

ดังนั้น เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทาง

การศึกษาในพื้นที ่จังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ เปนประโยชนตอ

นโยบายของรัฐบาล สังคม และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน โดยกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จึงจัดทำโครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการ

ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน

ดังกลาว 

 

3. วัตถุประสงค 

(1)  รวบรวมและว ิ เคราะห ข อม ูลสารสนเทศตามประเด ็นนโยบายจ ุด เน นของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 

พ.ศ.  2565  

(2) จ ัดทำแผนรองร ับการตรวจราชการของผ ู ตรวจราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  

ปงบประมาณ พ.ศ.  2565   

(3) รวมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายและ

แผนการตรวจราชการของผตูรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.  2565  
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(4) ดำเนินการวิเคราะห วิจัย การติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ

หนวยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเพื่อเปนขอมูลที่ใชในการบริหารจัดการศึกษาและตัดสินใจ

ดำเนินงานตอไป 

(5)  สร ุ ป  และรายงานผลการต ิ ดตาม และตรวจราชการของผ ู ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดทราบ 

 

4. เปาหมายของโครงการ 

เชิงปริมาณ 

(1)  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

(2)  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการที่ 15) พรอมผชูวยผูตรวจ

ราชการฯ 

(3)  ศกึษาธิการภาค 15 , ผอ.กลุมติดตามและตรวจราชการ ภาค 15  พรอมคณะ  

(4)  ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และรองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

(5)  ผูรับผิดชอบโครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนขอมูลสารสนเทศตามนโยบายการ

ตรวจราชการพรอมคณะเจาหนาที่ทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

(6)  หัวหนาหนวยงาน/สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน  

(7)  แผนรองรับการตรวจราชการของผตูรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ  ปงบประมาณ 

พ.ศ.  2565   

(8)  รายงานวิจัย การติดตาม และประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาของหนวยงานทาง

การศกึษาพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

(9)  รายงานผลการติดตาม และตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ทั้งรอบที่ 1 และ 2 

เชิงคุณภาพ 

(1)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถประสาน รวบรวม และวิเคราะหขอมูล

สารสนเทศตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.  2565 ไดครบถวน ตามนโยบายและตัวชี้วัดของผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

(2)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รวมลงพ้ืนที่กับผตูรวจราชการและคณะ ฯ เพ่ือ

ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

แมฮองสอน ตามนโยบายและแผนรองรับการตรวจราชการของผู ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.  2565  
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(3)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถสรุปและรายงานผลการติดตาม และ

ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไดอยางมีคุณภาพและเสร็จ

เรียบรอยตามแผนที่กำหนด 

                 (4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการศึกษา วิเคราะห วิจ ัย การติดตาม และ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเพื่อเปนขอมูลที่ใชใน

การบริหารจัดการศึกษาและตัดสินใจดำเนินงานตอไป 

 

5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

(1)  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (เขต

ตรวจราชการที่ 15)พรอมผูชวยผูตรวจราชการ ฯ , ศึกษาธิการภาค 15  , ผอ.กลุมติดตามและตรวจราชการ 

ภาค 15  พรอมคณะ ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และรองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน , ผูรับผิดชอบ

โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนขอมูลสารสนเทศตามนโยบายการตรวจราชการ พรอมคณะเจาหนาที่

ทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และหัวหนาหนวยงาน/สถานศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน รวมทั้งสิ้น 40 คน ไดรวมปฏิบัติหนาที ่และ

ภารกิจสำเร็จเรียบรอยตามแผนที่กำหนด 

(2)  มีแผนรองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ 

พ.ศ.  2565   

(3)  มีรายงานวิจัย การติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทาง

การศกึษาพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

(4)  มีรายงานผลการติดตาม และตรวจราชการของผตูรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งกรณปีกติ รอบที่ 1 และรอบท่ี 2 

 

เชิงคุณภาพ 

          (1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถประสาน รวบรวม และวิเคราะหขอมูล

สารสนเทศตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.  2565 ไดครบถวน ตามนโยบายและตัวชี้วัดของผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

         (2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รวมลงพื้นทีก่ับผูตรวจราชการและคณะ ฯ เพ่ือ

ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

แมฮองสอน ตามนโยบายและแผนรองรับการตรวจราชการของผู ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.  2565   
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      (3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีรายงานผลการติดตาม และตรวจราชการของ 

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไดอยางมีคุณภาพและเสร็จเรียบรอยตามแผน

ที่กำหนด 

                 (4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีรายงานวิจัย การติดตาม และประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเพื่อเปนขอมูลที่ใชในการบริหารจัดการศึกษา

และตัดสินใจดำเนินงานตอไป 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 กิจกรรมในการดำเนินการ ประกอบดวย 14  กิจกรรม คือ 

(1) นำเสนอโครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพื่อขอมติเห็นชอบ จาก กศจ. 

แมฮองสอน 

  (2)  ประชุมชี้แจงทำความเขาใจกับผูที่มีสวนเกี่ยวของภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ในประเด็นและจุดเนน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตลอดจนแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในจังหวัด

แมฮองสอน ตามกรอบแนวทางที ่คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษากำหนด 

(สวนกลาง) 

 (3)  แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน

ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน  

(4)  จ ัดทำแผนรองรับการตรวจราชการของผ ู ตรวจราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.  2565   

(5)  ประชุมเพื่อประสานแผนการตรวจราชการใหแกทุกหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่

จังหวัดแมฮองสอน 

(6)  ประสานแจงขอความความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลรายงานผลการจัดการศึกษาของ

หนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน รวบรวม นำมาวิเคราะห สังเคราะหการจัดทำ

ขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และการลงพ้ืนที่ตรวจ

ราชการของผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(7) ผูรับผิดชอบงานตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของแตละหนวยงานทาง

การศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน เก็บรวบรวมขอมูลตามนโยบายและจุดเนนการตรวจราชการ 

แลวสรุปและรายงานขอมูลใหแกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามเวลาที่กำหนด 
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 (8)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูลการรายงานตาม

นโยบายและจุดเนนการตรวจราชการแตละสังกัด สรุปเปนภาพรวมขอมูลสารสนเทศของจังหวัดแมฮองสอน 

ตามประเด็นนโยบาย และจุดเนนการตรวจราชการ และนำขอมูลสารสนเทศเขาระบบ Big Data  ของ

สวนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 (9)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน อำนวยความสะดวกใหแกผูตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา 

และรวมลงพื้นที่รวมกับคณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด

การศกึษาของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอนตามแผนที่กำหนด 

(10)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รวบรวม วิเคราะห  สังเคราะห ผลการลง

พื ้นที ่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที ่จังหวัด

แมฮองสอนเพื่อรายงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจ

ราชการท่ี 15) 

(11)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน

การศกึษา ในพ้ืนที่ภาพรวมจังหวัด เสนอศึกษาธิการจังหวัด ทราบและพิจารณาดำเนินการ 

(12)  เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน

การศึกษาในพื้นที่ภาพรวมจังหวัดแมฮองสอน เพื่อนำเสนอเขาวาระการประชุม กศจ. ใหความเห็นชอบกอน

จัดสงรายงานใหแกสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผตูรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการ

ที่ 15) 

(13)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน

การศึกษา ของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวมจังหวัดแมฮองสอน ใหแกสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

และผตูรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการท่ี 15) 

    (14)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย การติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศกึษาของ

หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 

 

7. กลมุเปาหมายของโครงการ 

  (1)  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขานุการ 

  (2)  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผูชวยผูตรวจราชการ (เขตตรวจราชการท่ี 15) 

(3)  ศึกษาธิการภาค 15 , รองศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ฯ 

(4)  ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน , รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

            (5)  ผูรับผิดชอบโครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนขอมูลสารสนเทศตามนโยบายการ

ตรวจราชการ พรอมคณะเจาหนาที่ทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการแมฮองสอน 
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   (6) หัวหนาหนวยงาน/ผบูริหารสถานศกึษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 

 

8. พื้นท่ีเปาหมาย 

ภายในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน  

 

9. ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน/ป) 

   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565  

10. งบประมาณ   จำนวน  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน)   

กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1.นำเสนอโครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการ

ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ตามนโยบาย  

กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ือขอ

มติเห็นชอบ จาก กศจ. แมฮองสอน 

- - - - 

2.ประชุมชี้แจงทำความเขาใจกับผทูี่มีสวนเก่ียวของ

ภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ใน

ประเด็นและตัวชี้วัด ตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตลอดจนแนวทาง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนที่จังหวดัแมฮองสอน ตาม

กรอบแนวทางที่คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล

การจัดการศึกษากำหนด (สวนกลาง) 

- - - - 

3. แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน 

การศกึษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน  

- - - - 

4. จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ.  2565   

- - - - 

5. ประชุมเพ่ือประสานแผนการตรวจราชการใหแกทุก

หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 

    - คาอาหารวาง  2 มื้อๆละ35 บาท 30 คน 

    - คาอาหาร   มื้อๆละ 120 บาท 30 คน 

5,700 - 5,700 - 
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กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

6. ประสานแจงขอความความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูล

รายงานผลการจัดการศึกษาของทุกหนวยงาน 

ทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอนรวบรวม 

นำมาวิเคราะห สังเคราะหการจัดทำขอมูลสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

จัดการศึกษาในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผตูรวจ

ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

2565 

- - - - 

7. ผูรับผิดชอบงานตรวจ ติดตามประเมินผลการจัด

การศกึษาของแตละหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใน

พ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน เก็บรวบรวมขอมูลตามนโยบาย

และตัวชี้วัดการตรวจราชการ แลวสรุปและรายงานขอมูล

ใหแกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามเวลาที่กำหนด 

- - - - 

8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมขอมูล วิเคราะห 

สังเคราะหขอมูลการรายงานตามนโยบายและตัวชี้วัดการ 

ตรวจราชการแตละสังกัด สรุปเปนภาพรวมขอมูล

สารสนเทศของจังหวัดแมฮองสอน ตามประเด็นนโยบาย 

และตัวชี้วัดการตรวจราชการ และนำขอมูลสารสนเทศเขา

ระบบ Big Data  ของสวนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

- - - - 

9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน อำนวยความ

สะดวกใหแกผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และ

คณะ ในการรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาของ

หนวยงานทางการศึกษา และรวมลงพ้ืนที่รวมกับคณะ

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา

ในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอนตามแผนที่กำหนด 

ตรวจ ติดตามครั้งที่ 1 

- คาอาหารอาหารวางเตรียมการ 20 คนๆละ 190 

บาท   เปนเงิน  3,800 บาท 

47,400 - 47,400 - 



  

 

164 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาอาหารอาหารวาง  30 คนๆละ 190 บาท   เปน

เงิน  5,700 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คน 4 วัน เปนเงิน  7,800 บาท 

- คาที่พัก  4 คน  4 คืน   เปนเงิน 3,840 บาท 

- คาน้ำมัน                   เปนเงนิ  1,160 บาท 

                     รวมเปนเงิน    23,700 บาท 

ตรวจ ติดตามครั้งที่ 2 

- คาอาหารอาหารวางเตรียมการ 20 คนๆละ 190 

บาท   เปนเงิน  3,800 บาท 

- คาอาหารอาหารวาง  30 คนๆละ 190 บาท   เปน

เงิน  5,700 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คน 4 วัน เปนเงิน  7,800 บาท 

- คาที่พัก  4 คน  4 คืน   เปนเงิน 3,840 บาท 

- คาน้ำมัน                   เปนเงนิ  1,160 บาท 

                     รวมเปนเงิน    23,700 บาท 

10. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รวบรวม 

วิเคราะห  สังเคราะห  ผลการลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทาง

การศกึษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนเพื่อรายงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผตูรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการที่ 15) 

- - - - 

11. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษา ในพื้นที่ 

ภาพรวมจังหวัด เสนอศึกษาธิการจังหวัด ทราบและ

พิจารณาดำเนินการ 

- - - - 

12. เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนที่ 

ภาพรวมจังหวัดแมฮองสอน เพื่อนำเสนอเขาวาระการ

ประชุม กศจ. ใหความเห็นชอบกอนจัดสงรายงานใหแก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผตูรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการที่ 15) 

1,900 - - 1,900 
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กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

13. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษา ของสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวมจังหวัดแมฮองสอน ใหแก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผตูรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการที่ 15) 

5,000 - - 5,000 

14. ศึกษา วิเคราะห วิจัย การติดตาม และประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาใน 

พ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 60,000.-    

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :   

1. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน เนื่องจากมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดำเนินการเปนจำนวนมาก 

อาจทำใหเกิดอุปสรรคในเรื่องของการติดตอสื่อสารและความไมเขาใจตรงกัน และการสงขอมูลเลยกำหนดเวลา 

2. ความเสี่ยงเรื่องการคมนาคมและการเดินทาง ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของผตูรวจ

ราชการ และคณะเนื่องจากแตละโรงเรียนมีระยะหางไกลกัน การเดินทางอาจลำบาก และมีความลาชาเกินเวลา

ได 

  3. การเลื่อนชวงกำหนดเวลาการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ของผูตรวจราชการและคณะ อัน

เนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณได 

การบริหารความเสี่ยง : 

1.  มีการแตงตั้งคณะทำงานฯ ประชุมชี้แจงทำความเขาใจโครงการฯ และประเด็นนโยบาย/

ตัวชี้วัด 

2.  สรางชองทางการติดตอสื่อสารรวมกัน/สรางเครือขายการทำงานรวมกัน/สรางมิตรภาพ

รวมกัน 

3.  การประสานและแจงหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอนทราบโดยทั่วกัน 

4.  การติดตาม สอบถามขอมูลการตรวจราชการจาก ศธภ. 15 และเลขานุการผตูรวจ

ราชการกระทรวง 

5.  ติดตาม และประสานงานทางกลุม Line การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกระยะ 
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12. หนวยงานรับผิดชอบ :  กลมุนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

       นางนพเกา ที่รัก ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  (1) กระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูลคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลการตัดสินใจดำเนินการตอไป 

(2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 มีขอมูลคณุภาพการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลการตัดสินใจดำเนินการ

ตอไป 

(3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูลคณุภาพการศึกษาของหนวยงานทาง

การศกึษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลการตัดสินใจ

ดำเนินการตอไป 

(4) หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน มีขอมูล

คุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนเอง เพ่ือใชเปนขอมูลการตัดสินใจและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตอไป 

14. ผเูสนอโครงการ  

 
(นางนพเกา  ที่รัก) 

ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

15. ความเห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวนรีพัฒน ณรุจวรกิตติ์) 

 ผอูำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

16. ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

  ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ

1. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไก                

ของ กศจ.แมฮองสอน 

2. หลักการและเหตุผล  

 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอ

การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ

สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกำหนดใหดานการศึกษา

เนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล

ทุรกันดารและยากจน และกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับ

จังหวัด 

 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่ 19/2560 กำหนดใหในแตละจังหวัด ใหมี

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหนาที่ในสวนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา 

และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการ

จัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น รวมทั ้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม

อ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏบิัติงานและตัวชี้วัดใน

การดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เรงรัด 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ตามยุทธศาสตรชาติ และอำนาจหนาที ่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนนใหมี

ประสานและการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานที่

เกี่ยวของ องคกรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะตองดำเนินการโดยมี

แนวทางท่ีผานการรวมกันกำหนด รวมกันขับเคลื่อน รวมกันประเมิน และรวมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 จากเหตุผลและความจำเปนขางตน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีโครงการบูรณา

การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) 
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3. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึงตาม

บริบทของจังหวัดโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกร

ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน 

2. เพื่อใหมีตัวชี้วัดการดำเนินงานอยางมีสวนรวมของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาใน

จังหวัดที่สอดคลองกับแนวทางการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง

ตามบริบทของจังหวัด 

3. เพ่ือใหมีการกำกับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูให

มีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

4. เพ่ือสรางเครือขายในการจัดการศึกษา 

4. กลุมเปาหมาย (ระบุผูเขารวมและจำนวน) 

          4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

  4.1.1 มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง                 

ตามบริบทของจังหวัดแมฮองสอน ภายใตสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

   4.1.2 มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทยีม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัดแมฮองสอน 

         4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

  4.2.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา 

ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัด

การศึกษาอื่น  มีสวนรวมในการกำหนดแนวทางแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมี

คุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับ เรงรัด 

ติดตามและประเมินผล 

  4.2.2 จังหวัดแมฮองสอน  มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ 

เทาเทียม และทั่วถึงของจังหวัดใหมีคุณภาพและมีความเทาเทียมตามบริบทของแตละจังหวัดทั้งที่เปนพื้นที่

ปกติ พ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนเกาะ ซึ่งกำหนดขึ้นอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ของจังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานท่ีเปนตัวชี้วัด

กลางสำหรับใหสวนราชการ หนวยงานและสถานศึกษาใชขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด และมีการติดตามความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง 
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5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

1.จังหวัดแมฮองสอนมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม 

และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัดที ่กำหนดขึ้นอยางมีสวนรวม และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (กศจ. แมฮองสอน) 

2. จังหวัดแมฮองสอน มีการรายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการศึกษาธ ิการจ ังหวัด                 

ทุกไตรมาส 

           ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  สามารถบริหารจัดการศึกษา และปฏิบัติงานภายใตองค

คณะบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถพัฒนางานประจำของตนเองได 

7. วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะหขอมูล เอกสารท่ีเก่ียวของ 

2. วางแผนจัดระบบการทำงาน/แตงตั้งคณะทำงาน 

3. ประสานการดำเนินงานทุกสวนที่เก่ียวของ 

4. ดำเนินการกิจกรรมท่ีกำหนด 

5. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบชุวงเดือนที่ดำเนินการ) 

ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

  จังหวัดแมฮองสอน 

10. งบประมาณ  แผนงาน.........................................................................................  

      จำนวน 90,900.- บาท (เกาหมื่นเการอยบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 

(ชี้แจงคาใชจายรายละเอียดเปนรายกิจกรรม) 
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หมวดงบรายจาย งบประมาณ 

 (บาท) 

กิจกรรม ประสานสัมพันธเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยองคคณะบุคคล 10,900 

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   

 - คาอาหารกลางวัน/อาหารเย็น   

กิจกรรม เสวนาวิเคราะหปญหา ขอจำกัดและความตองการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 70,000 

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   

 - คาอาหารกลางวัน /อาหารเย็น -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   

คาวัสด ุ 10,000 

รวมทั้งสิ้น 90,900 

หมายเหตุ  : ขอถัวจายทุกรายการ (เกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) รวม 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กลุมอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  ชื่อ  นางธัญชนก  ศรีสุนันทา     

  เบอรโทรศัพท 064-6652941   E-mail : nich.son@hotmail.com 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสนอมกันอยางเทาเทียมและทั่วถึง 

 

13. ผูเสนอโครงการ  

 

                 
( นางธัญชนก  ศรีสุนันทา ) 

ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 

14. ความเห็นชอบโครงการ 

                 
( นางธัญชนก  ศรีสุนันทา) 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหนาที่  
ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
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15. ผูอนุมัติโครงการ 
 

                
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

172 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ

1. ชื่อโครงการ เพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัด

แมฮองสอน ปงบประมาณ 2565 

2. หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสาม 

บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมี

การเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัด

การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวอยางมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานสากล ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย การจัดใหมีระบบที่สามารถ

รองรับ ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย  

 จากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระหวาง

ป 2551-2559) มีจำนวนนักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) จำนวน 780,537 คน 

โดยเฉพาะปการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 147,644 

คน ซึ่งในแตละป นักเรียนเหลานี้ไดเขาสูตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไรฝมือ” เปนจำนวนมาก ซึ่งหากไดมี

การบูรณาการชวยเหลือเพื่อเพิ่มทักษะดานอาชีพใหแกนักเรียนกลุมดังกลาวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแลว 

จะชวยใหการเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพในฐานะ “แรงงานมีฝมือ” อันจะทำใหมีรายไดที่ส ูงข้ึน 

สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพคนและชวย

ลดความเหลือมล้ำในสังคมได  ซึ่งไดรับการสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ จากสำนักงาน

ผูตรวจการแผนดินมาโดยตลอด ในการประสานความรวมมือในระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ในการพัฒนา

นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาตอในพื้นที่ของทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ ซึ่งเปนการดำเนินการเพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หนาที่

ของรัฐ และเปนการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดดำเนินการตามโครงการเพิ ่มทักษะดานอาชีพแก

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยรวมกับหนวยงานทางการ

ศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายในจังหวัด เพื่อใหการดำเนินงานเกิดความเชื่อมโยง

สอดคลองในการรวมกันสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่อยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนสูงสุด  

3. วัตถุประสงค  

เพื ่อเพิ ่มทักษะดานอาชีพใหแกนักเรียนที ่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับในจังหวัด

แมฮองสอน 
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4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในชั ้น ม. 3, ม. 6 ปการศึกษา 2563 จำนวน 82 แหง (ยกเวน กศน.) และ 

นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 ไปแลว ไมไดศึกษาตอและประกอบอาชีพ ท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

5.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดแมฮองสอนที่สมัครเขารับ

การฝกอบรม รอยละ 100 ไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานอาชีพตามหลักสูตรของสำนักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานแมฮองสอน 

5.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดแมฮองสอนที่เขารับการ

ฝกอบรม รอยละ 100 เรียนจบตามหลักสูตร มีทักษะอาชีพและฝมือแรงงานที่ดีเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

สามารถเขาทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพของตนเองได 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

 นักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดแมฮองสอนที่สมัครเขารวมโครงการฯ 

รอยละ 100 ไดรับการฝกอบรมเพิ ่มทักษะดานอาชีพตามหลักสูตรของสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

แมฮองสอน 

6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

 นักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดแมฮองสอนที่เขารับการฝกอบรมทักษะ

อาชีพ รอยละ 100 ไดรับการรับรองทักษะฝมือแรงงานเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สามารถเขาทำงานใน

สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพของตนเองได 

7. วิธีดำเนินการ 

 โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัดแมฮองสอน โดยใช STC model 

ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงาน 12 ขั้นตอน ดังนี ้

กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา 

กระบวนการสำรวจและคัดกรองนักเรียน (S : Survey and scanning)  

1.แจงการเริ่มตนโครงการฯ  

 

ต.ค. 64 

2.แตงตั้งคณะกรรมการฯ  15 พ.ย. 64 

3.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  ต.ค. 64- ก.ย. 65 

4.จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ใหกับโรงเรยีนกลมุเปาหมาย 8 ธ.ค. 64 

5.สำรวจและจำแนกนักเรียนกลมุเปาหมาย  ธ.ค.- ม.ค. 65 

6.การชวยเหลือสนับสนุนเงินสงเคราะหตาง ๆ ใหกับนักเรียน ก.พ.- ก.ย. 65 
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กระบวนการฝกทักษะอาชีพ (T : Training) 

1.การจัดศกึษาดูงานอาชีพและรับสมัครนักเรียน 

 

 มี.ค. 65 

2.การจัดฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย 

กระบวนการจัดหาแหลงงานอาชีพ (C : Career) 

เม.ย. 65 

1.การจัดหาตลาดแรงงาน  เม.ย.-ก.ย. 65 

2.การนิเทศตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ม.ค.-ก.ย. 65 

สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ  ก.ย. 65 

เผยแพรผลการดำเนินงาน  ก.ย. 65 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 จังหวัดแมฮองสอน  

10. งบประมาณ แผนงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

      จำนวน 14,080 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 

(ชี้แจงคาใชจายรายละเอียดเปนรายกิจกรรม) 

กิจกรรมดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

กระบวนการสำรวจและคัดกรองนักเรียน (S : Survey and scanning)  

๑) แจงการเริ่มตนโครงการฯ  

 

- 

๒) แตงตั้งคณะกรรมการฯ  - 

๓) ประชุมคณะทำงาน/กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 20 คน x 1 วัน = 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 20 คน x 1 วัน = 2,400 บาท 

- คาเอกสารและวัสดุ 1,000 บาท 

 

4,800 

๔) จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ใหกับโรงเรยีนกลมุเปาหมาย - 

๕) สำรวจและจำแนกนักเรียนกลมุเปาหมาย  

- คาเอกสารและวัสดุ 1,000 บาท 

 

1,000 

๖) การชวยเหลือสนับสนุนเงินสงเคราะหตาง ๆ ใหกับนักเรียน - 

กระบวนการฝกทักษะอาชีพ (T : Training) 

๗) การจัดศกึษาดูงานอาชีพและรับสมัครนักเรียน 

 

- 

๘) การจัดฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับนักเรียนกลมุเปาหมาย  
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กระบวนการจัดหาแหลงงานอาชีพ (C : Career) - 

๙) การจัดหาตลาดแรงงาน  - 

๑๐) การนิเทศตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน  

- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 240 บาท 3 วัน รวม 2,880 บาท 

- คาที่พัก 4 คน ๆ ละ 600 บาท 1 วัน รวม 2,400 บาท 

- คาพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต 3,000 บาท  

8,280 

๑๑) สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ  - 

๑๒) เผยแพรผลการดำเนินงาน  - 

รวม 14,080 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

  กลมุพัฒนาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  ชื่อ  นายสมคิด ศรีธร, นายนำพล รัตนศาสตรชาญ, นางฉัฐนันท แดงศรี 

  เบอรโทรศัพท  093-2298269  E-mail : somkid171@gmail.com  

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดแมฮองสอน มีทักษะอาชีพ

ที่มีมาตรฐานฝมือแรงงาน สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพ มีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว ลด

ปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษาและสังคม และอยรูวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

13. ผเูสนอโครงการ  

         
(นายสมคิด ศรีธร) 

ตำแหนง ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 

 

14. ความเห็นชอบโครงการ 

 

 
(นายนำพล  รัตนศาสตรชาญ) 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา 
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15. ผูอนุมัติโครงการ 

       

                
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน   

ยุทธศาสตรที่ 5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
 

1.ชื่อโครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศนภายในสำนักงาน และรักษาความสะอาดในสถานที่

ทำงาน  ประจำปงบประมาณ 2565 

2.หลักการและเหตุผล 

 ดวย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการ “ทำความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” เมื่อวันที่ 17 

กรกฎาคม 2561 โดยมี “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ” เปนหนึ่งใน 5 กิจกรรม

ภายใตโครงการ “ทำความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” ที่ใหทุกหนวยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่สงเสริม 

สนับสนุน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน เพ่ือใหการจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และงาย

ตอการนำไปใชประโยชน และกำหนดใหเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เปนตนไป  

 ดังนั้น เพ่ือเปนการปลูกจิตสำนึกใหกับบุคลากรในสังกัด ไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการเขา

มามีสวนรวมเพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอย การจัดทำโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการ

ดำเนินงานเพื่อสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยใหถูกวิธี รวมถึงเพื่อใหสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีระบบการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ การปรับภูมิทัศน ใหมีบรรยากาศที่

ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่เปนพิษ  พรอมทั้งมีกิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ

สรางนิสัย เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีเกิดบรรยากาศที่นาทำงาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสำนักงานถูก

สุขลักษณะ และมีสภาพแวดลอมที่ดีตอไป  

3.วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางวินัยและจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย  ลดการใชถุงพลาสติก งดใชโฟมบรรจุอาหาร 

และการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากรในสังกัด 

2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใชถุงพลาสติก            

งดใชโฟมบรรจุอาหาร อยางถูกวิธ ี

3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใชถุงพลาสติก ลดการใชโฟมบรรจุอาหาร ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

4. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมใหสวยงาม ปลอดภัย 

5. เพ่ือเปนการเพ่ิมประโยชนใชสอยในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

6. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีความเขาใจ 

และนำหลัก 5 ส ไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องเสมือนเปนภารกิจประจำ  

7. เพ่ือใหสถานที่ทำงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดมากขึ้น 
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4.เปาหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

 ผูบริหาร และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 25  คน ไดเขารวม

โครงการฯ อยางตอเนื ่อง เพิ่มพื้นที ่ประโยชนใชสอยในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจ  

 

5.เชิงคุณภาพ 

 ผูบริหาร และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนไดตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานเพิ่มมาก รวมถึงการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน และสิ่ง

สาธารณประโยชนมากขึ้น ภูมิทัศนบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ใชประโยชนไดเต็มที่และ

เอื ้อตอการใหบริการและความปลอดภัยของผู ใชบริการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน 

6.ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผูบริหาร บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนเขารวม

โครงการทุกกิจกรรม รอยละ 90  

2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ 90 % 

 

รอยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

          คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไมนอยกวา 85 คะแนน ทุกกลมุงาน 

ไมนอยกวา 85 

คะแนน 

7.กลมุเปาหมายของโครงการ 

 ผูบริหาร ผรูับบริการ  และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 25 คน 

8.ระยะเวลาดำเนินการ 

  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

9.สถานท่ีดำเนินงาน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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10.กิจกรรมการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานท่ี 

1 กิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65 ศธจ.แมฮองสอน 

2 กิจกรรม Big Cleanning Day  1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65 ศธจ.แมฮองสอน 

3 ปรับภูมิทัศน ปลูกตนไมบริเวณสนาม และบริเวณ

ขางรั้ว  

1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65 ศธจ.แมฮองสอน 

 

11.งบประมาณ  0.- บาท (ไมใชงบประมาณ)  

12.แหลงงบประมาณ : งบดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ที ่ รายการ รวม (บาท) 

กิจกรรมที่ 1  ลด คัดแยกขยะมูลฝอย  

 กิจกรรมใหความรู ความเขาใจในการคดัแยกขยะใหถูกตอง  

 งบประมาณคาวัสดุ  

กิจกรรมที่ 2 ปรับภูมิทัศน ปลูกตนไม บริเวณขางรั้วขอบถนน  

 ปรับภูมิทัศน ปลูกตนไม บริเวณขางรั้วขอบถนน เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  

  

 

13.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ปจจัยความเสี่ยง 

 ผูเขารวมโครงการขาดความรูความเขาใจ ในการลด คัดแยกขยะ งดใชโฟมบรรจุอาหาร ลดการทิ้ง

แกวพลาสติก และถุงพลาสติก อยางถูกตอง รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 แตงตั้งคณะทำงาน ที่ประกอบดวย บุคลากรทุกกลุม/หนวย เพื่อมอบภารกิจหนาที่รับผิดชอบในการ

ดำเนินการ และรณรงคประชาสัมพันธ ใหบุคลากรเขาใจ 

14.กลุมงานที่รับผิดชอบ 

 กลมุอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 นางธัญชนก ศรีสุนันทา ผอูำนวยการกลุมอำนวยการ  
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15.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูบริหาร บุคลากรสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอนรูถึงวิธีการลด แยกขยะมูลฝอย อยางถูก

วิธ ี  

2. ผูบริหาร บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนลดการทิ้งแกวพลาสติกใชครั้งเดียว                  

ทิ้งถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใชโฟมบรรจุอาหาร รอยละ 90 

3. สภาพแวดลอมบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีความสวยงาม รมรื่น สามารถเพิ่ม

พ้ืนที่ประโยชนใชสอย  

 

16. ผเูสนอโครงการ  

           
( นางธัญชนก  ศรีสุนันทา ) 

ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 

 

17. ความเห็นชอบโครงการ 

         
( นางธัญชนก  ศรีสุนันทา) 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหนาที ่ 

ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 

 

18. ผูอนุมัติโครงการ 

 

           
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงและสังคมและประเทศชาติ 

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจของกระทรวงศกึษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ

ราชการตามอำนาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมายโดยอำนาจหนาที่ขอ

หนึ่ง ที่มอบใหสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 11(2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติราชการ  ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดแมฮองสอน และแผนปฏิบัติ

การราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศกึษาของ

จังหวัด  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ดังนี้  

- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใชเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 

 3.2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ดังนี้  

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) สำหรับใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การ

บริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานดานการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน หนวยงานที่อยูในกำกับ และสถานศึกษาพื้นที่กำกับดูแล บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย 

จุดเนน และเปาหมายที่กำหนดไว โดยเกิดจากความรวมมือจากทุกสวนที่เก่ียวของ 

3.3 เพ่ือเดินทางไปราชการเพ่ือรวมประชุมในการดำเนินการจัดทำแผนตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายใน

และภายนอกจังหวัดแมฮองสอน 

4. เปาหมายของโครงการ 

เชิงปริมาณ 

1) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 1 เลม  

2) มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) จำนวน 1 เลม 
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เชิงคุณภาพ 

1) การดำเนินตามนโยบาย กรอบยุทธศาสตร จุดเนน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และเปาหมายที่กำหนดไว

ตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการ บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว 

 

5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย(เลม) 

1. จำนวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

1 

2. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

1 

เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเขารวมประชุมขับเคลื่อนจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ และนำแผนไปปฏิบัติขับเคลื่อนสู

ความสำเร็จไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

100 

 

 

2. รอยละของตัวช ี ้ว ัดความสำเร็จและเปาหมายที ่กำหนดไวตามแผนพัฒนา

การศกึษา และแผนปฏิบัติราชการ บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว 

85 

 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ หมายเหตุ 

1.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการ  

1.2 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

1.3 เสนอศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติราชการ 

1.4 จัดทำรูปเลมและเผยแพรแผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

ธันวาคม 2564 

ธันวาคม 2564 

ธันวาคม 2564 

 

มกราคม 2565 

ตุลาคม 2564 -  

กันยายน 2565 

กลมุ

นโยบาย

และแผน 
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กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ หมายเหตุ 

1.5 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และ

สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

รวมถึงการบันทึกขอมูลผานระบบ eMENSCR 

1.6 เผยแพรผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 

 

กันยายน 2565 

2.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

แมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และแผนพฒันาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัด

แมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

การศกึษา 

2.2 ประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา

การศกึษา 

2.3 เสนอคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

แผนพัฒนาการศกึษา 

2.4 จัดทำรูปเลมและเผยแพรแผนพัฒนา

การศกึษา 

2.5 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และ

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 

2.6 เผยแพรผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

การศกึษา 

 

 

 

 

มกราคม 2565 

กุมภาพันธ 2565 

มีนาคม 2565 

 

มีนาคม 2565 

มีนาคม-กันยายน 2565 

 

กันยายน 2565 

กลมุ

นโยบาย

และแผน 

 

 

3.การบริหารจัดการโครงการ 

3.1 เดินทางไปราชการเพ่ือรวมประชุมในการ

ดำเนินการจัดทำแผนตาง ๆ ท้ังหนวยงานภายใน

และภายนอกจังหวัดแมฮองสอน 

3.2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และ

สรุปผลของโครงการ 

 

ตุลาคม 2564 -  

กันยายน 2565 

 

ตุลาคม 2564 -  

กันยายน 2565 

กลมุ

นโยบาย

และแผน 
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7. กลุมเปาหมายของโครงการ 

หัวหนาสวนราชการดานการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

8. พื้นท่ีเปาหมาย 

จังหวัดแมฮองสอน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน/ป) 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

10. งบประมาณ  72,000  บาท พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ(รายละเอียดตัวคูณ) 

-  คาใชจายในการประชมุปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบตัริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) จำนวน 

41,700 บาท 

-  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จำนวน 30,300 บาท 
 

หมวดงบรายจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบดำเนินงาน :  

กิจกรรมที่ 1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
 

                 - คาอาหารกลางวัน 25 คน 3 วัน 2 มื้อฯละ 200 บาท 15,000 

                 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  25 คน 3 วัน 6 มื้อฯละ 50 บาท       7,500 

                 - คาหองประชุม 9,000 

                 - คาถายเอกสาร พรอมเขาเลม   1,500 

                 - คาวัสด ุ 2,500 

                 รวมกิจกรรมที่ 1 35,500 

กิจกรรมที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
 

                 - คาอาหารกลางวัน  40  คน 2 วัน 2 มื้อฯละ 200 บาท 16,000 

                 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  40 คน 2 วัน 4 มื้อๆละ 50 บาท 8,000 

                 - คาหองประชุม 4,000 

                 - คาพาหนะ 1,000   
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                 - คาถายเอกสาร พรอมเขาเลม   1,300 

รวมกิจกรรมที่ 2 30,300 

กิจกรรมที่ 3  เดินทางไปราชการเพื่อรวมประชุมในการดำเนินการจัดทำแผนตาง ๆ ทั้ง

หนวยงานภายในและภายนอกจังหวัดแมฮองสอน 
 

               -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,200 

รวมกิจกรรมที่ 3 6,200 

รวมทั้งสิ้น 72,000 

หมายเหต ุขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :  

หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาหรือผูที่มีสวนเก่ียวของ ไมสามารถเดินทางมาราชการเพื่อประชุมเชิง

ปฏิบัติการได สงผลใหการตัดสินใจหรือความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุมไมหลากหลาย 

การบริหารความเสี่ยง :  

การประสานงานขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการสงผูที่มีความรคูวามเขาใจในการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการเขารวมประชุม 

 

12. กลุมที่รับผิดชอบ 

กลมุนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 ชื่อ  นางนพเกา  ที่รัก      

 เบอรโทรศัพท 094-5169495  E-mail :  iamnop9@hotmail.com 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

13.1 จังหวัดแมฮองสอนมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนาการศกึษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนพัฒนา

การศกึษาจังหวัดแมฮองสอน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวดั

แมฮองสอน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

จังหวัด ตามที่นโยบายกำหนด โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  

13.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) สำหรับใช

เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานท่ีอยใูนกำกับ และสถานศึกษาในพ้ืนที่กำกับดูแล 

13.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) เพ่ือใชขอรับการ
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จัดสรรงบประมาณประจำป ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่กำกับ

ดูแล ใหบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย จุดเนน และเปาหมายที่กำหนด 

 

15. ผเูสนอโครงการ  

 

( นางนพเกา  ที่รัก ) 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 

15. ผตูรวจสอบ/ใหความเห็นชอบโครงการ 

       

 
 

( นางนพเกา  ที่รัก ) 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ 

 ผอูำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

16. ผูอนุมัติโครงการ 

 

 
(นายไพศาล  ที่รัก) 

  รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

  ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ

1. ชื่อโครงการ  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

ปงบประมาณ 2564 

2. หลักการและเหตุผล  

ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได ประกาศ เรื ่อง การแบงหนวยงานภายใน

สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตามคำสั่ง หัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19 /2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลง

วันที่ 3 เมษายน 2560 และประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง การแบงกลุมงานภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2560 โดยไดแบงหนวยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ออกเปน 8 กลุม ประกอบดวย 

(1)กลมุอำนวยการ  (2)กลุมบริหารงานบุคคล(3)กลมุนโยบายและแผน  (4) กลมุพัฒนาการศึกษา  (5) กลุม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  (6)กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน  (7)กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ

นักเรียน (8)หนวยตรวจสอบภายใน 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสงเสริมพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาใหสนองนโยบายตามยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอที่ 2. 

ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน 

รวมทั ้งงานวิจ ัยที ่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เพื่อสรางทัศนะคติที่ดีใน

การทำงานภายในองคกร  ใหเห็นแนวทาง วิธีการปฏิบัติที่ดี สามารถนำมาปรับใชในการทำงานภายในกลุมงาน 

ภายในองคกร  เกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คนพบนวัตกรรมใหมๆในการทำงาน  

การดำเนินงานทั้งองคกร เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารเปนไปดวย

ความเรียบรอย และตอเนื่องเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งองคกร ดานการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน พัฒนางาน   

การพัฒนาองคการ เปนการเพิ่มสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  เพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ซึ่ง

บุคลากรในสำนักงานตองอาศัยปจจัยพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับความตองการ เพื่อพัฒนา

หนวยงานใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตการพัฒนาคุณภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และยกระดับคุณภาพการทำงานในองคกร เพ่ือสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 

 

3. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ดานคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน การประพฤติปฏิบัติของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความดีงามท้ัง
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ตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม เพ่ือใหเกิดความสงบสุข ความเจริญรงุเรือง เปนประโยชนตอสังคมและตอ

การพัฒนาประเทศชาติ 

2.  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ไดมีความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานภายในองคกร 

  3.  เพ่ือใหบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน นำความรู แนวคิด

ประสบการณจากการศกึษาดูงานมาแลกเปลี่ยน เรียนรู พัฒนาการศกึษาใหมีคุณภาพ  

  4.  เพ่ือใหบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เกิดความสามัคค ีทำงาน

รวมกันอยางมีความสุขภายองคกร 

 

4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

          4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

1. บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 25 คน 

         4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. ศึกษาธิการจังหวัด /รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน / บุคลากรทุกกลุมภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  จำนวน  25  คน ไดเปดโลกทัศนและมุมมอง

การจัดการศึกษานำความรูประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน มาแลกเปลี่ยน

เรียนร ู พัฒนาการเรียนการทำงาน ใหมีคุณภาพ เกิดความสามัคคี ทำงานรวมกันอยางมี

ความสุขภายองคกร 

 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

 บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 25 คน 

           6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

เชิงปริมาณ 

1. รอยละ 100 ของผเูขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร ฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่หลักสูตรกำหนด 

เชิงคณุภาพ 

1. รอยละความพึงพอใจของผเูขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตร ฯ ไมนอยกวารอยละ 90 
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7. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที ่ ผรูับผดิชอบ 

1. ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ตุลาคม 2564 กลมุอำนายการ 

2. ศึกษาดูงานดานการจัดการศกึษาสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ที่จัดการบริหารในสำนักงาน

ไดดีมีประสิทธิภาพ 

ตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2564 กลมุอำนายการ 

3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ กันยายน 2565 กลมุอำนายการ 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

-สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน   

-สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดที่จัดการบริหารไดดีมีประสิทธิภาพ 

10. งบประมาณ แผนงาน.....แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

      จำนวน …..45,400…บาท  (สี่หมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 

(ชี้แจงคาใชจายรายละเอียดเปนรายกิจกรรม) 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน หลักสูตรการพฒันาองคกร 

-คาอาหาร อาหารวาง  วันประชุมเชิงปฏิบัติการ 25 คน เปนเงิน 9,500 บาท 

-คาจัดเตรียมสถานที่                                          เปนเงิน 1,500 บาท 

11,000 

กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จัดการ

บริหารในสำนักงานไดดีมีประสิทธิภาพ 

-คาเบี้ยเลี้ยง 3 วัน 25 คน   *(ใชงบ สนง.) 

-คาที่พัก      2  คืน  25  คน  เปนเงิน  34,400  บาท 

-คาน้ำมันเชื้อเพลิง   *(ใชงบ สนง.) 

34,400 

 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ   

หมายเหตุ  : ขอถัวจายทุกรายการ (สี่หมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) รวม 45,400 
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11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

  กลมุอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  ชื่อ  นางธัญชนก  ศรีสุนันทา    

  เบอรโทรศัพท 0646652941  E-mail :  nich.son@hotmail.com 

 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ทำงาน การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามท้ังตอตนเอง ตอผอ่ืูน และตอสังคม เพื่อใหเกิด

ความสงบสุข ความเจริญรงุเรือง เปนประโยชนตอสังคมและตอการพัฒนาประเทศชาต ิ

2.  บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีความเขาใจเกี ่ยวกับแนว

ทางการปฏิบัติงานภายในองคกร 

  3.  บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน นำความรู แนวคิดประสบการณ

จากการศกึษาดูงานมาแลกเปลี่ยน เรียนร ูพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ  

  4.  บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เกิดความสามัคคี ทำงานรวมกัน

อยางมีความสขุภายองคกร 

13. ผเูสนอโครงการ  

 

                
(นางธัญชนก  ศรีสุนันทา) 

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 

 

14. ความเห็นชอบโครงการ 

 

               
(นางธัญชนก  ศรีสุนันทา) 

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ 

                                                      ผอูำนวยการกลุมอำนวยการ 

15. ผูอนุมัติโครงการ 

       
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ
 

1. ชื่อโครงการ ตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ ระบบ

บริหารจัดการศึกษา ไดกำหนดแนวทางในการปฏิรูปโครงสราง บทบาท และระบบบริหาร จัดการศึกษาใหมี

ความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดโดยปรับปรุงโครงสราง บทบาท และระบบบริหารราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษา ใหมคีวามเปนเอกภาพ สอดคลองกับ บริบทของพ้ืนที่ และการบริหาร

จัดการตามหลัก    ธรรมาภิบาล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้ 

ตามคำสั ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที ่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดในขอ 11 ใหมีสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ

บริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการ ตามอำนาจหนาที่ นโยบาย และ

ยุทธศาสตรของสวนราชการตางๆ ที่มอบหมาย และใหมีอำนาจหนาที่ ในเขตจังหวัด โดยกำหนดหนาที่ในขอ 

11 (8) ใหดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงนิ และการบัญชีของสวนราชการ หรือหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การ

แบงหนวยงานภายใน สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ขอ 4.8 กำหนดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ 

(1) ดำเนินการ เกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ หรือหนวยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ และ (2) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 หนวยตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนหนวยงานท่ีตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรม

การตรวจสอบภายใน ซึ ่งถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑ

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

จึงไดจัดทำโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินการ

เกี่ยวกับตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ หรือหนวยงานและสถานศึกษาใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงาน

รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย และสรางเครือขาย

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการตรวจสอบภายในใหมีความเขมแข็ง ชวยใหการดำเนินงานของสวนราชการบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคที่ กำหนด รวมทั้งชวยเสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมใหสวนราชการมีการ

กำกับดูแลตนเองที่ดี เพ่ือ ความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับแกสาธารณชนทั่วไป สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสืบไป 
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3. วัตถุประสงค  

 1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ หรือ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดที ่ร ับผิดชอบ ตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน 

2. เพื่อปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

3. เพ่ือสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรดูานการตรวจสอบภายในใหมีความเขมแข็ง 

4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 2. สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดแก 

  2.1 โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร 

  2.2 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย 

  2.3 โรงเรียนอนุบาลจรัสศร ี

  2.4 โรงเรียนพุทธเกษตร 

  2.5 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย 

  2.6 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคล่ือนงาน) 

- 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศกึษาเอกชน ไดรับการตรวจสอบภายในครบทุกแหง 

 6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดดำเนินการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานตรวจสอบ

ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ อยางมีประสิทธิภาพ 

7. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดประชุมชี้แจง/ทบทวน สรางการรับรเูรื่องงานตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใหเปนไปตามมาตรฐานตรวจสอบ

ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ ดังนี ้

  2.1 การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
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  2.2 การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 

  2.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  2.4 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

  2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  2.6 การประเมินระบบควบคุมภายใน 

  2.7 การตรวจสอบรายงานการเงินตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีที่

กรมบัญชีกลางกำหนด 

  2.8 การติดตามการใชจายงบประมาณในสวนของงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี 

 3. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการการ

ตรวจสอบภายใน 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. จัดประชุมชี้แจง/ทบทวน สรางการรับรูเรื่องงานตรวจสอบภายในของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

มกราคม 2565 

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใหเปนไปตาม

มาตรฐานตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวน

ราชการ ดังนี ้

 2.1 การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 2.2 การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 

 2.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 2.4 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

 2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 2.6 การประเมินระบบควบคุมภายใน 

 2.7 การตรวจสอบรายงานการเงินตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

 2.8 การต ิดตามการใช จ ายงบประมาณในส วนของงบลงท ุนตามมติ

คณะรัฐมนตร ี

มกราคม - กันยายน 

2565 

3. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการการตรวจสอบภายใน 

กันยายน 2565 

 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 ..................จังหวัดแมฮองสอน.................... 
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10. งบประมาณ (จำนวน...-....บาท พรอมระบุตัวคูณ) 

 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

 กลมุ..หนวยตรวจสอบภายใน............................................ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมอองสอน 

 ชื่อ.....นางสาวสิรสัิงวาลย .... นามสกุล......คำเรือง............................................................................ 

 โทรศัพทมือถือ...095-2656594............................โทรศัพท......053-611665........................ 

 E–mail : ...sirisangwan@gmail.com............................................................................................ 

 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. กิจกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดอยางมี

ประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลใหการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ 

 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนไปตามหลักเกณฑ 

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2561 ซึ่งจะสงผลใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีกระบวนการควบคุม กำกับดูแล และ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

 3. การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรดูานการตรวจสอบภายในใหมีความเขมแข็ง 

 

 
(นางสาวสิริสังวาลย  คำเรือง) 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี 

ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

 

 

ผูเสนอโครงการ/ผูเห็นชอบโครงการ 

 

        
(นายไพศาล  ที่รัก) 

รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอนุมัติโครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ

1. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ 

2. หลักการและเหตุผล  

คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ที่  19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในสวน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง ณ วันที่ 3  เมษายน  พ.ศ. 2560  ขอ 7 ใหแตละจังหวัดมีคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด และ ขอ 9 ให คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เสนอและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศกึษา และ คณะอนุกรรมการเก่ียวกับกา

รบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร และ ใหแตงตั้งขาราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนผูชวยเลขานุการ 

ไมเกินสองคน ตอคณะ   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดจัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน และคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมทุกคณะ 1 ครั้ง ตอเดือน   

 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

3.2 เพ่ือจัดประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   

3.3 เพ่ือจัดประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร  

3.4 เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 

 

4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

เชิงปริมาณ 

1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 16  คน ผชูวยเลขานุการ จำนวน 2 คน 

และผทูี่เก่ียวของ จำนวน 10 คน เขารวมประชุม จำนวน 15 ครั้ง 

2) ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  จำนวน 8 คน ผชูวยเลขานุการ จำนวน 2 

คน และผูที่เก่ียวของ จำนวน 10 คน เขารวมประชุม จำนวน 15 ครั้ง 

3) ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร จำนวน 8  คน 

ผูชวยเลขานุการ จำนวน 2 คน และผูที่เก่ียวของ จำนวน 10 คน เขารวมประชุม จำนวน 15 ครั้ง 

4) ประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา จำนวน 8  คน ผูชวยเลขานุการ จำนวน 2 คน 

และผทูี่เก่ียวของ จำนวน 10 คน เขารวมประชุม จำนวน 15 ครั้ง 

เชิงคณุภาพ 

1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที ่ไดรับ

มอบหมายและพรอมที่จะขับเคลื่อนใหไปสูเปาหมายท่ีวางไว สงผลประโยชนตอการจัดการศึกษา  
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 2) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายและพรอมที่จะขับเคลื่อนใหไปสูเปาหมายท่ีวางไว สงผลประโยชนตอการจัดการศึกษา 

3) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายและพรอมที่จะขับเคลื่อนใหไปสเูปาหมายที่วางไว สงผลประโยชนตอการจัดการศึกษา 

4) คณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที ่ไดรับ

มอบหมายและพรอมที่จะขับเคลื่อนใหไปสูเปาหมายท่ีวางไว สงผลประโยชนตอการจัดการศึกษา 

 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

เชิงปริมาณ 

เชิงคณุภาพ 

 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

1) รอยละ 100 ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดประชุม พิจารณา อนุมัติ และ

เสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานหนวยงานทางการศึกษา 

2) รอยละ 100 ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ไดประชุม พิจารณากลั่นกรอง 

เห็นชอบ กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

หนวยงานทางการศึกษา 

3) รอยละคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร100 ของ ไดประชุม พิจารณา

บุคคล  ไดประชุม พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

และเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานหนวยงานทางการศึกษา 

4) รอยละ 100 ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา    ไดประชุม พิจารณาบุคคล  ได

ประชุม พิจารณากลั ่นกรอง เห็นชอบ กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และ

เสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานหนวยงานทางการศึกษา 

           6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

1) รอยละ 98 ของคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดประชุม จำนวน 15 ครั้ง 

2) รอยละ 98 ของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ไดประชุม จำนวน 15 ครั้ง 

3) รอยละ 98 ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร ไดประชุม จำนวน 15 

ครั้ง 

4) รอยละ 98 ของคณะกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา ไดประชุม จำนวน 15 ครั้ง 
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7. วิธีดำเนินการ 

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  

 - แจงกำหนดการประชุมใหคณะกรรมการ 

- จัดทำวาระประชุม และ สงใหคณะกรรมการกอนวันประชุม 3 วัน 

- จัดทำรายงานการประชุม 

2) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   

 - แจงกำหนดการประชุมใหคณะกรรมการ 

- จัดทำวาระประชุม และ สงใหคณะกรรมการกอนวันประชุม 3 วัน 

- จัดทำรายงานการประชุม 

3) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหาราชการเชงิยุทธศาสตร     

 - แจงกำหนดการประชุมใหคณะกรรมการ 

- จัดทำวาระประชุม และ สงใหคณะกรรมการกอนวันประชุม 3 วัน 

- จัดทำรายงานการประชุม 

4) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 

 - แจงกำหนดการประชุมใหคณะกรรมการ 

- จัดทำวาระประชุม และ สงใหคณะกรรมการกอนวันประชุม 3 วัน 

- จัดทำรายงานการประชุม 

  

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

1) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน โดยจะประชุมในวันพฤหัสบดี 

ของอาทิตยที่สี่ของเดือน เวลา 09.30 น.  

2) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ในวันพฤหัสบดี ของอาทิตย

ที่หนึ่งของเดือน เวลา 09.30 น. 

3) ดำเนินการจัดคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร ในวันพุธ ของอาทิตยที่

หนึ่งของเดือน เวลา 09.30 น.พฤหัสบดี ที่ 4 ของทุกเดือน 

4) ดำเนินการจัดคณะกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา ในวันอังคาร ของอาทิตยที่หนึ่งของ

เดือน เวลา 09.30 น.พฤหัสบดี ที่ 4 ของทุกเดือน 

 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 หองประชุมศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน   
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10. งบประมาณ แผนงาน  

 

1) ใชงบโครงการประชุม กศจ. และ คณะอนุ กศจ. 3 คณะ จำนวน  2,150,550  บาท 

 2) งบดำเนินงาน (งบกลาง)  จำนวน  208,000    บาท  

หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

- คาตอบแทนคณะกรรมการ (2,000 บาท x  1 คน x 15 ครั้ง ) + ( 1,600 บาท X 

17 คน X 15 ครั้ง ) = 438,000 บาท 

- คาตอบแทนผชูวยเลขาฯ  ( 1,600 บาท X 3 คน X 15 ครั้ง ) = 72,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 25คน*50บาท*2มื้อ*15 ครั้ง) = 37,550 บาท 

- คาพาหนะ 16,870 บาท*15 ครั้ง = 253,050 บาท 

- คาถายเอกสารวาระการประชุม 25 เลม * 150 บาท*15 ครั้ง = 56,250 

- คาถายเอกสารรายงานการประชุม 25เลม * 150 บาท*15 ครั้ง = 56,250 

 

913,050 

กิจกรรม 2. ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   

- คาตอบแทนคณะกรรมการ (1,250 บาท x  1 คน x 15 ครั้ง ) + ( 1,000 บาท X 

7 คน X 15 ครั้ง ) = 123,750 บาท 

- คาตอบแทนผชูวยเลขาฯ  ( 1,000 บาท X 2 คน X 15 ครั้ง ) = 30,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20คน*50บาท*2มื้อ*15 ครั้ง) = 30,000 บาท 

- คาพาหนะ 5,850 บาท*15 ครั้ง = 87,750 บาท 

- คาถายเอกสารวาระการประชุม 20เลม * 150 บาท*15 ครั้ง = 45,000 

- คาถายเอกสารรายงานการประชุม 20เลม * 150 บาท*15 ครั้ง = 45,000 

 

361,500 

กิจกรรม 3. ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร  

- คาตอบแทนคณะกรรมการ (1,250 บาท x  1 คน x 15 ครั้ง ) + ( 1,000 บาท X 

7 คน X 15 ครั้ง ) = 123,750 บาท 

- คาตอบแทนผชูวยเลขาฯ  ( 1,000 บาท X 2 คน X 15 ครั้ง ) = 30,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20คน*50บาท*2มื้อ*15 ครั้ง) = 30,000 บาท 

- คาพาหนะ 5,850 บาท*15 ครั้ง = 87,750 บาท 

- คาถายเอกสารวาระการประชุม 20เลม * 150 บาท*15 ครั้ง = 45,000 

- คาถายเอกสารรายงานการประชุม 20เลม * 150 บาท*15 ครั้ง = 45,000 

 

361,500 
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หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรม3. ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  

- คาตอบแทนคณะกรรมการ (1,250 บาท x  1 คน x 15 ครั้ง ) + ( 1,000 บาท X 

7 คน X 15 ครั้ง ) = 123,750 บาท 

- คาตอบแทนผชูวยเลขาฯ  ( 1,000 บาท X 2 คน X 15 ครั้ง ) = 30,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20คน*50บาท*2มื้อ*15 ครั้ง) = 21,000 บาท 

- คาพาหนะ 5,850 บาท*15 ครั้ง = 87,750 บาท 

- คาถายเอกสารวาระการประชุม 20เลม * 150 บาท*15 ครั้ง = 45,000 

- คาถายเอกสารรายงานการประชุม 20เลม * 150 บาท*15 ครั้ง = 45,000 

 

361,500 

กิจกรรม 4. คาอาหารการประชุม (งบ 

- คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

   คาอาหารกลางวัน 25 คน*120บาท*15 ครั้ง =  45,000  

-คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   

   คาอาหารกลางวัน 20 คน*120บาท*15 ครั้ง =  36,000  

-คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบรหิาราชการเชิงยุทธศาสตร  

  คาอาหารกลางวัน 20 คน*120บาท*15 ครั้ง =  36,000  

-คณะกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 

  คาอาหารกลางวัน 20 คน*120บาท*15 ครั้ง =  36,000  

 

153,000 

กิจกรรม 5. วัสดุที่ใชในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ

บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร คณะกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศกึษา 

- วัสดุสำนักงาน 

100,000 

งบโครงการประชุม กศจ. และ คณะอนุกรรมการ กศจ. 3 คณะ 

งบดำเนินงาน  

2,150,550 

  208,000 

รวม 

ขอถัวจายทุกรายการ 

2,358,550 

 

 จำนวน 2,358,550  บาท (สองลานสามแสนหาหมื่นแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน) 

 (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม)   (ชี้แจงคาใชจายรายละเอียดเปนรายกิจกรรม) 
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11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

  กลมุอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  ชื่อ นางธัญชนก  ศรีสนุันทา      

  เบอรโทรศัพท 0646652941  E-mail :  nich.son@hotmail.com 

 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

             1) คณะกรรมการทุกคณะ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถทำงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอภาพลักษณขององคกรเปนที่ยอมรับของประชาชน 

   2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบุคลากรที่มีทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสม และเปนกำลังคนท่ีจะ

เปนกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

13. ผเูสนอโครงการ  

 

         
(นางธัญชนก  ศรีสุนันทา) 

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ 

                                                      ผอูำนวยการกลุมอำนวยการ 

 

14. ความเห็นชอบโครงการ      

 
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

15. ผูอนุมัติโครงการ   

 
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ

 

1.ชื่อโครงการ  การตรวจติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนใน

สังกัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล  

 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบให

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแหง ดำเนินการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียน

เอกชนในสังกัด เนื่องจากโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนทุกประเภท จะตองดำเนินการเบิก– 

จายเงินอุดหนุนเปนประจำทุกเดือนและจะตองจัดทำบัญชีรับ-จายเงินอุดหนุนทุกประเภท และระบบบัญชี

โรงเรียนเอกชนใหถูกตอง เรียบรอย     เปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได  เมื่อมีการเพ่ิมหรือจำหนายนักเรียน

ตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

กำหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 ขอ 15 (1)  

กำหนดใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนทุก

ประเภทของโรงเรียนเอกชน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรการ

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล  พ.ศ. 2558 ขอ 15 (1) ในการนี้ สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการการตรวจติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนทุก

ประเภทของโรงเรียนเอกชน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานเบิก – จายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนสามารถ

ดำเนินการถูกตองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ 

  3.2 เพ่ือตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ดำเนินการถูกตองเปนไป          

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ 

  3.3 เพื่อใหการจัดทำบัญชีรับ – จายเงินอุดหนุนทุกประเภท และระบบการจัดทำบัญชีของโรงเรียน

เอกชน ดำเนินการถูกตองเรียบรอยเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได 

  3.4 เพื่อสำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยูจริงตามบัญชีเรียกชื่อและมาเรียนสม่ำเสมอ โดยใชขอมูล ณ 

วันที่ 10 มิถุนายน (10 มิถุนายน 2565) และวันที่ 10 พฤศจิกายน (10  พฤศจิกายน 2565) ของทุกป 

  3.5 เพื่อตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการลมเลิกกิจการ

ของโรงเรียนเอกชน ดำเนินการถูกตองเปนไปตามระเบียบที่กำหนด 

 3.6 เพื่อใหการบริหารงานของสวนราชการที่จำเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน บรรลุ

วัตถุประสงค ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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4. กลุมเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

          6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

           1) ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและเจาหนาที่โรงเรียนปฏิบัติงานการใชจายเงินอุดหนุนทุก

ประเภท         ของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 6 โรงเรียน  

  2) ผูบริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบและเจาหนาที่โรงเรียนปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนและ   

การจัดทำเอกสาร/หลักฐานตางๆ ของโรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน  

    3) โรงเรียนเอกชนทุกแหงไดรับการตรวจติดตามการดำเนินงาน สถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียน  

การสอนและการเลกิลมกิจการของโรงเรียนเอกชน 

         6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1) โรงเรียนเอกชนทุกแหง มีผลการดำเนินงาน สถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และ

การเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชนเปนไปตามระเบียบที่กำหนด 

1) โรงเรียนเอกชนที่ไดรับเงินอุดหนุน มีผลการดำเนินงานการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนทุก

ประเภท เปนไปตามกฎหมายและระเบียบของกระทรวงการคลงั 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ“คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการ  ในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

1) โรงเรียนเอกชนทุกแหง สามารถดำเนินการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ถูกตอง เปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบของกระทรวงการคลังและปองกันการเกิดขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

2) โรงเรียนเอกชนทุกแหง สามารถดำเนินการจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการลมเลิกกิจการ         

เปนไปตามระเบียบที่กำหนด มีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวนและเปนปจจุบัน 

 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

            1) ผบูริหารโรงเรียนเอกชนและเจาหนาที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงานการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน            

ในระบบ จำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 1 โรงเรียน  

            2) รอยละ 100 ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนและเจาหนาที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงานเงินอุดหนุนโรงเรียน

เอกชน   ในระบบ มีความรู และความเขาใจในเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

โรงเรียนเอกชการดำเนินงานการเบิก – จายเงินอุดหนุน ไดแก เงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 

ป เงนิอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

   3) รอยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ดำเนินการจัดตั้ง เลิกกิจการ เปลี่ยนแปลง/ยาย โอน

กิจการถูกตองตามระเบียบ  
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 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

           1) ผูบริหารโรงเรียนเอกชนและเจาหนาที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ 

จำนวน 6 โรงเรียน มีความรู ความเขาใจในเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

โรงเรียนเอกชนการดำเนินงานการเบิก – จายเงนิอุดหนุน ไดแก เงนิอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 

ป เงนิอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

 2)  ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ มีความรู ความเขาใจในการขออนุญาตจัดตั้งเลิก

กิจการ ยาย โอนกิจการ ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 3) รอยละ 100 ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนและเจาหนาที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงานเงินอุดหนุนโรงเรยีน

เอกชนในระบบ สามารถดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  ไดแก เงินอุดหนุนรายบุคคล       

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป เงนิอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั ไดถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบได 

4) รอยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรีมีความรู ความเขาใจในการขออนุญาต

จัดตั้ง เลิกกิจการ ยาย โอนกิจการ ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

7. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา 

1) ศึกษานโยบาย และจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติฯ พ.ย.2564 

2) แตงตั้งคณะกรรมการ / ประชุมมอบหมายงาย พ.ย.2564 

3) จัดประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเตรียมความ

พรอมในการรับการตรวจติดตามการใชจายงบประมาณเงินอุดทุกประเภทฯ  

พ.ย.2564 

4) กำหนดตารางออกตรวจติดตามและจัดเตรียมเอกสารออกตรวจติดตาม ธ.ค.- ก.ค.2564 

5) คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน    

ทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนในระบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

ธ.ค.2564 – ก.ค.

2565 

6) คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจติดตามโรงเรียนในระบบ/นอกระบบ ในการ     

ขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และลมเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชน 

ธ.ค.2564 – ก.ค.

2565 

7) การจัดประชุมคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดแมฮองสอน ในการพัฒนางานสงเสริม

การศกึษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

พ.ย.2564 - ก.ย.

2565 

8) สรุปรายงานผลการตรวจติดตามฯ ส.ค.-ก.ย.2565 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

       1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแมฮองสอน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

10. งบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

      จำนวน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถวน)  (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 

      กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมผบูริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ จำนวน 1 ครั้ง  

        งบประมาณ   

   คาอาหารวาง       7  คนๆ ละ 35 บาท  จำนวน 1 มื้อ  เปนเงิน   245  บาท 

  คาอาหารกลางวัน  7  คนๆ ละ 120 บาท จำนวน 1 มื้อ  เปนเงิน    840 บาท 

  คาเอกสาร/วัสดุในการจัดประชุม     เปนเงิน    115 บาท 

     รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น   1,200 บาท 

      กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดแมฮองสอน ในการพัฒนางานสงเสริมการศึกษา

เอกชน           

                      ทั้งในระบบและนอกระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

      กิจกรรมที่ 3 การออกตรวจติดตามการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนทุกประเภท                 

                      ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 2 ครั้ง และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

     งบประมาณ   

  คาเบี้ยเลี้ยง  5  คนๆ ละ 240 บาท  จำนวน 4 วัน เปนเงิน     4,800  บาท 

 คาพาหนะ/คาน้ำมันเชื้อเพลิง     เปนเงิน     1,600 บาท 

 คาที่พักเหมาจาย 5 คนๆ ละ 600 บาท  จำนวน 1 คืน เปนเงิน     3,000 บาท 

        รวมจำนวนเงิน    9,400  บาท 

                คาใชจายในการออกตรวจติดตามฯ จำนวน  2 ครั้งๆ ละ 9,400 บาท   

              รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,800 บาท 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

  กลมุสงเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  ชื่อ  นางสาวเสาวภา  รงุศิรโชติ     

  เบอรโทรศัพท 095-39571563  E-mail :  aphakorn2020@gmail.com 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) โรงเรียนเอกชนสามารถดำเนินการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ถูกตอง เปนไปตามตาม

กฎหมายและระเบียบของกระทรวงการคลัง และปองกันการเกิดขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
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2) โรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการลมเลิกกิจการ เปนไปตาม

ระเบียบที่กำหนดมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวนและเปนปจจุบัน 

13. ผเูสนอโครงการ  

                                                                       
( นางสาวรชธร  ภิญญดาวงษ ) 

ตำแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

14 ความเห็นชอบโครงการ 

                                                                                   
( นางสาวเสาวภา  รงุศิรโชติ ) 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 

15. ผูอนุมัตโิครงการ 

          
(นายไพศาล  ที่รัก) 

   รองศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ

1. ชื่อโครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล 

           ยุวกาชาดมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกอบรมใหเด็กและเยาวชนชายและหญิง (1) มีอุดมคติ ในศานติสุข   

มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย (2) มีความร ู ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง

และของผูอื ่น  ตลอดจนการพัฒนาตนเอง  ทางรางกาย  จิตใจ  คุณธรรม  และธำรงไวซึ ่งเอกลักษณ 

ทางวัฒนธรรมของชาติ (3) มีความรู  ความเขาใจในหลักการและอุดมการณกาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

และมีจิตใจ เมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย (4) บำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื ่น  ชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติ   (5) มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (6) มีสัมพันธภาพและ

มิตรภาพที่ดีตอบุคคลทั ่วไป กิจการยุวกาชาดอยูในความดูแลและกำกับทั่วไปของสภากาชาดไทย  โดยมี

กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงาน     ที่ใหความรวมมือ การพัฒนาคนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณคา

ตอสังคม ไดเรียนรูและฝกทักษะที่หลากหลาย เพื่อใหเยาวชนไดเพิ่มพูนความรูและเสริมสรางประสบการณ มี

ความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถสรรคสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม การพัฒนาผเูรียนใหมีคุณภาพ

และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น จำเปนตองอาศัยกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

กิจกรรมยุวกาชาดจึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ วาเปนกิจกรรมเยาวชนที่พัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม ตามอุดมการณของกาชาดและรวมบำเพ็ญประโยชน  รวมสนับสนุนงานของ

สภากาชาดไทยในทองถ่ินและชุมชน ตามโอกาสอันควรและเพ่ือใหการจัดการเรียน การสอนกิจกรรมยุวกาชาด

ในสถานศึกษามีคุณภาพ บุคลากรควรมีความรคูวามเขาใจและมีทักษะในการ จัดกิจกรรมยุวกาชาด   

        สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดแม ฮ องสอน ตระหนักและเห ็นความสำค ัญในการส งเสริม 

ใหเจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและผูมีสวนเก่ียวของ มีความรู ความเขาใจและมีทักษะ ตระหนัก

ในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงไดจัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

ประจำป พ.ศ.2565 ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื ่อใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรูความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณ             

ที่จะนำไปใชในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมท้ังตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด 

ใหเปนไปตามอุดมการณของกาชาด 

2. เพื่อใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำ 

แกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 

 3. เพื่อสรางขวัญกำลังใจใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือขายความรวมมือสงเสริม

พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
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4. กลมุเปาหมาย(ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

           เปาหมายเชงิปริมาณ  

              สถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  รวมจำนวน 4 แหง   

           เปาหมายเชิงคุณภาพ  

                ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ที่เขารับการนิเทศ มีความร ูความเขาใจ มีทักษะ และสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาด 

ในหมยูุวกาชาดโรงเรียนของตนเองไดถูกตอง 

 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Output) หนวยงาน สถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ

ดำเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษา จำนวน 4 แหง 

 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) ผูเขารับการนิเทศมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

 

7. วิธีดำเนินการ 

 7.1 ขออนุมัติโครงการ/แตงตั้งคณะกรรมการ 

 7.2 ประชาสัมพันธแจงสถานศึกษาเขารับการนิเทศ 

 7.3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการออกนิเทศ 

 7.4 ดำเนินการนิเทศ 

 7.5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 

 7.6 สรุปผล/รายงานผล 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

      เดือนกุมภาพันธ -เดือนสิงหาคม  2565 

 

9. สถานที่ดำเนินการ (ระบกุรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

      สถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน 
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10. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผไูดรับ

การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบเงินอดุหนุน  

รายการเงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการและทุกกิจกรรม) 

(ชี้แจงคาใชจายรายละเอียดเปนรายกิจกรรม) 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 10,000    

กิจกรรมที่ 1. ประชาสัมพันธ / ประชุมชี้แจง

คณะกรรมการโครงการ ฯ  

 - - - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการออกนิเทศ     

1.  คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ จำนวน 6 คน ๆ ละ 240 บาท / 

วัน จำนวน 4 วัน 

 5,760 - - 

2. คาน้ำมันเชื้อเพลิง  - 1,240 - 

3.คาที่พัก                                                                                         
 

 

3,000 

 

- - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 8,760 1,240 - 

 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

กลมุลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ชื่อ นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ ์

เบอรโทรศัพท  0810622749           Email :  Chutimasesao1@gmail.com 

 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนไป                 

ตามอุดมการณของกาชาด 

             2. ผูบริหารและผูบังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำ 

แกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 

    3. ผูบริหารและผูบังคับบัญชายุวกาชาด เกิดขวัญกำลังใจ ทำใหเกิดเครือขายความรวมมือสงเสริม

พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด และมีโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดเพ่ิมมากขึ้น 
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13. ผเูสนอโครงการ 
 

         
 

                                                    (นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ์) 

                                                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

14. ผเูห็นชอบโครงการ 

      

                                                     (นายอรรถนนท  อุดคำมี) 

                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

                               นักวชิาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่  

                ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 

15. ผูอนุมัติโครงการ   

                    
                                                       (นายไพศาล  ที่รัก) 

                                        รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหนง 

      ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและสังคมและประเทศชาต ิ

1. ชื่อโครงการ บริหารจัดการและเสริมสรางศักยภาพในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

2. หลักการและเหตุผล  

ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได ประกาศ เรื ่อง การแบงหนวยงานภายใน

สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตามคำสั่ง หัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19 /2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลง

วันที่ 3 เมษายน 2560 และประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง การแบงกลุมงานภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2560 โดยไดแบงหนวยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ออกเปน 8 กลุม ประกอบดวย 

(1)กลมุอำนวยการ  (2)กลมุบริหารงานบุคคล(3)กลมุนโยบายและแผน  (4) กลมุพัฒนาการศึกษา  (5) กลุม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  (6)กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน  (7)กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ

นักเรียน (8)หนวยตรวจสอบภายใน 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสงเสริมพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาใหสนองนโยบายตามยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดจัดทำ

โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสำนักงานมุงสูความเปนเลิศ และ เห็น

ความสำคัญในการบริหารจัดการสำนักงาน  ใหบริสุทธิ์ ยุติธรรม ประหยัด เกิดความคุมคา โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได จึงไดจัดทำโครงการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เพื่อเสริมสรางการ

ทำงานภายในองคกร  เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารเปนไปดวยความเรียบรอย และ

ตอเนื่องเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งองคกร เปนการเพิ่มสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  เพื่อพัฒนาองคกรสู

ความเปนเลิศ ซึ่งบุคลากรในสำนักงานตองไดรับการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

ความตองการ เพื่อพัฒนาหนวยงาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตการพัฒนาคุณภาพ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการทำงานในองคกร เพื่อสนองตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 

3. วัตถุประสงค  

 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน  

 2.  เพื ่ออำนวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน  

 3.  เพื่อใหบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน นำสามารถปฏิบัติงานไดทันตาม

กำหนดการและทันการ เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชนตอราชการ  

 4. เพ่ือใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
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4. กลมุเปาหมาย (ระบุผเูขารวมและจำนวน) 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ   

       บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 30 คน สามารถปฏิบัติงาน 

ไดประสิทธิผล          

 4.1.1 การจางเหมาปฏิบัติงานคาจางปฏิบัติงานกลมุอำนวยการ 6 อัตรา (เจาหนาที่การเงิน/เจ 

าหนาที่บัญชี/พขร./ทำความสะอาด/ธุรการ/พัสด)ุ 

 4.1.2 คาจางปฏิบัติงานกลมุการจัดการแผนและนโยบาย 2 อัตรา (ธุรการ/ประชาสัมพันธ) 

 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 4.2.1เพื่อสงเสริม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด /รองศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน / บุคลากรทุกกลุมภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 30 คน ได

ทำงานอยางมีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคี ทำงานรวมกันอยางมีความสุขภายองคกร และ

เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 4.2.2มีบุคลากรท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานและเสริมสรางใหองคกรเขมแข็ง 

 

5. คาเปาหมายตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

รอยละ 100 ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิผล 

เชิงคุณภาพ 

 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไมนอยกวารอยละ 90 

 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

กลมุเปาหมายของโครงการ 

บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 30 คน และ บริษัท รานคา  

6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
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7. วิธีดำเนินการวิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ/

สถานท่ี 

1. เบิกจายเงินงบประมาณดำเนินงานตามที่ไดรับจัดสรรเปนคาตอบแทนใช

สอยและวัสดุ คาวัสดุ จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ

ดำเนินงานตามที่ไดรับจัดสรรเปนคาสาธารณูปโภค คาเชาสัญญาณ

อินเตอรเน็ต คาเชารถยนต และคาเชารถเสมา 

กันยายน 2564 – กันยายน 

2565 

2. เบิกจายเงินงบประมาณดำเนินงานตามที่ไดรับจัดสรรเปนคาตอบแทนใช

สอยและวัสดุ , คาวัสดุ เบิกจายเงินงบประมาณดำเนินงานตามที่ไดรับ

จัดสรรเปน   คาสาธารณูปโภค คาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต คาเชารถยนต 

และคาเชารถเสมา 

กันยายน 2564 – กันยายน 

2565 

3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเบิกจายเงินงบประมาณดำเนินงานตามที่

ไดรับจัดสรรเปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ , คาวัสดุ สรุปผลการ

ดำเนินงานเบิกจายเงินงบประมาณดำเนินงานตามที่ไดรับจัดสรรเปนคา

สาธารณูปโภค คาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต คาเชารถยนต และคาเชารถ

เสมาพิทักษ 

ก ันยายน 2564 -ก ันยายน 

2565 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ) 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

 

9. สถานท่ีดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

10. งบประมาณ แผนงาน 2,288,652 บาท (สองลานสองแสนแปดหมื่นแปดพันหกรอยหาสิบสองบาท

ถวน) 

 งบประมาณจากงบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
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กิจกรรม งบประมาณ(บาท) 

คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และ คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 จางลูกจางเหมาจาย 

1. คาจางปฏิบัติงานกลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

1.1 คาจางเหมาจายปฏิบัติงานทำความสะอาด 1 อัตราๆละ 9,000.-บาท 

จำนวน 12 เดือน รวมจำนวนเงิน 108,000.-บาท 

1.2 คาจางเหมาจายพนักงานขับรถและงานธุรการ 1 อัตราๆละ 11,400.-บาท 

จำนวน 12 เดือน รวมจำนวนเงิน 136,800.-บาท 

1.3 คาจางเหมาจายเจาหนาที่การเงิน 1 อัตราๆละ 11,400.-บาท จำนวน 12 

เดือน รวมจำนวนเงิน 136,800.-บาท 

1.4 คาจางเหมาจายเจาหนาที่บัญชี 1 อัตราๆละ 11,400.-บาท จำนวน 12 

เดือน รวมจำนวนเงิน 136,800.-บาท 

1.5 คาจางเหมาจายเจาหนาที่ธุรการและเลขานุการ 1 อัตราๆละ 11,400.-

บาท จำนวน 12 เดือน รวมจำนวนเงิน 136,800.-บาท 

1.6 คาจางเหมาจายเจาหนาที่ธุรการและพัสดุ 1 อัตราๆละ 11,400.- บาท 

จำนวน 12 เดือน รวมจำนวนเงิน 136,800.-บาท 

2. คาจางปฏิบัติงานกลมุนโยบายและแผน 2 อัตรา 

2.1 คาจางเหมาจายเจาหนาที่ธุรการ 1 อัตราๆละ 11,400.-บาท จำนวน 12 

เดือน รวมจำนวนเงิน 136,800.-บาท 

2.2 คาจางเหมาจายเจาหนาที ่ประชาสัมพันธ 1 อัตราๆละ 11,400.-บาท 

จำนวน 12 เดือน รวมจำนวนเงิน 136,800.-บาท 

 

1,065,600 

กิจกรรมที่ 2 คาเดินทางไปราชการ จางลูกจางเหมาจาย 

 

30,000 

กิจกรรมที่ 3 คาซอมแซมครุภัณฑ/บำรุงรักษา 

 

5,000 

กิจกรรมที่ 4  คาจางเหมาถายเอกสาร 

 

66,000 

กิจกรรมที่ 5 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสำหรับการประชมุ 

 

20,400 
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กิจกรรม งบประมาณ(บาท) 

กิจกรรมที่ 6 คาวัสด ุ

1. คาวัสดุสำนักงาน  20,000 บาท 

2. คาวัสดุเชื้อเพลงและหลอลื่น  2,000 

3. คาวัสดุงานบานงานครัว  5,000 

4. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  3,000 

5. คาวัสดุคอมพิวเตอร  5,000 

35,000 

กิจกรรมที่ 7 คาสาธารณูปโภค 

1. คาไฟฟา                                180,000 บาท 

2. คาน้ำประปา                             24,000 บาท 

3. คาไปรษณีย                             116,000 บาท 

4. คาโทรศัพท                               72,000 บาท 

392,000 

กิจกรรมที่  8  คาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต 

     จำนวน 12 เดือนๆละ                       12,840 บาท  

154,080 

กิจกรรมที่  9  คาเชารถ 

     1. คาเชารถยนต จำนวน 12 เดือนๆละ 23,800 บาท เปนเงิน 285,600 บาท 

     2.คาเชารถเสมารักษ จำนวน 12 เดือนๆละ 19,581บาท เปนเงิน 234,972บาท 

520,572 

 

กิจกรรมที่ 10  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ   

 (สองลานสองแสนแปดหม่ืนแปดพนัหกรอยหาสิบสองบาทถวน) 

หมายเหตุ  : ขอถัวจายทุกรายการ 
2,288,652 

 

11. ผรูับผดิชอบโครงการ 

  กลมุอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1.  บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง 

การปฏิบัติงานภายในองคกร 

  2. บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถปฏิบัติงานไดทันการณ

เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ และทำงานอยางมีความสุขภายในองคกร 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุม      
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13. ผเูสนอโครงการ 

 

            
(นางธัญชนก  ศรีสุนันทา) 

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 

 

14. ความเห็นชอบโครงการ 

 

         
(นางธัญชนก  ศรีสุนันทา) 

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 

 

15. ผูอนุมัติโครงการ 

 

              
(นายไพศาล  ที่รัก) 

รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  รักษาการในตำแหนง 

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
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สวนที่ 5 

การติดตามประเมินผลแผน 
 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ไปสกูารปฏิบัติมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบดวย 

            1. กำหนดใหกลมุภารกิจในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ

หนวยงานโดยมีเปาหมายการจัดการศึกษารวมกัน จัดทำแผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษา ตามกลยุทธของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศกึษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน 

 2. กำหนดใหกลมุภารกิจในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและ

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน ตามทิศทางของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  3. ประสานงานใหหนวยงานในสวนกลางจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุน

ทรัพยากรตอการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแมฮองสอน 

  4. กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุมภารกิจของจังหวัดแมฮองสอน ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  และนำผล

การติดตามประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปตอไป 
 

แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมทางการศึกษา 

1. แหลงงบประมาณในการดำเนินงานตาม ประกอบดวย 

1.1 งบประมาณจากสวนราชการตนสังกัดของหนวยงานทางการศึกษา และสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

          2.  แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมทางการศึกษาประกอบดวย 

2.1 จัดทำขอมูลสำหรับการประสานงานและระดมทรัพยากรทุกภาคีเครือขาย ประกอบดวย

หนวยงานทางการศึกษา หนวยงานดานสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหลงเรียนร ูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และปราชญชาวบานเปนตน 

2.2 ประสานความรวมมือ หรือจัดทำขอตกลงความรวมมือ (MOU)กับหนวยงานท่ีมีภารกิจ

เก่ียวของหรือทุกภาคสวนที่มีแนวทางใหความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

2.3 ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาที่ไดรับ

การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือรายงานตอผใูหการสนับสนุน และสาธารณชนไดรับทราบ 

2.4 ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติผูทำคุณประโยชน และผูใหการสนับสนุน ตอการจัด

การศกึษา 
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การติดตามประเมินผลตามแผน 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนดำเนินการใน 2 ลักษณะ คอื 

  1. การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนา/ผลการดำเนินงาน/

ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดใหมีการรายงาน  3 รูปแบบ ไดแก 

  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจายประจำป โดยใชแบบรายงาน สงป.301, 

302 เปนการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใชจายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แมฮองสอน ประจำป (รายไตรมาส) เปนการรายงานผลความกาวหนา/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/

งาน/โครงการที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ พรอมทั้งปญหาอุปสรรคใน

การดำเนินงาน เปนรายไตรมาส  

  ทั้งนี้ การรายงานในขอ 1.1 และขอ 1.2 กำหนดใหรายงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/

ป และใหมีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 

   ไตรมาสท่ี 1   ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปงบประมาณ 

     รายงานภายในวนัที่ 15 มกราคม ของปงบประมาณ 

   ไตรมาสท่ี 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปงบประมาณ 

     รายงานภายในวันท่ี 15 เมษายน ของปงบประมาณ 

   ไตรมาสท่ี 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปงบประมาณ 

     รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม ของปงบประมาณ 

   ไตรมาสท่ี 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปงบประมาณ 

     รายงานภายในวันท่ี 15 ตุลาคม ของปงบประมาณ 

  1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุด

แผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เปนการประเมินผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ เม่ือสิ้นสุด       

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายของ

โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1ศึกษาและวเิคราะหเปาหมายของโครงการที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือใชเปน

กรอบในการประเมินผล 
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  2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

  - เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บขอมูลจากหนวยงาน เม่ือสิ้นสุดการ

ดำเนินงานในแตละปงบประมาณ 

  - รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหนวยงาน 

  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการ

จัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  

 

 การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนไปสูการปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี ้

          1. ใหความสำคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการ

ดำเนินงานอยางตอเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

2. กลมุนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมกับกลุมนโยบายและแผน ทำหนาที่กำหนดแนวทางการ

ติดตาม ความกาวหนา บริหารจัดการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนสกูารปฏิบัติ  พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จตามวิสัยทัศนของแผนฯ  โดยนำวิธีการ

ติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใชและประสานการติดตามประเมินผลกับหนวยงานทางการศึกษาและภาค

สวนอ่ืนที่เก่ียวของรวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
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สวนที่ 6 

นิยามศัพทสำคัญ 
 

การนิยามศัพท ที ่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)   ไดนำคำนิยามที่ปรากฏใน

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน(ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  เพ่ือการสื่อสารใหผูที่ไดศึกษาไดมีความเขาใจถูกตองตรงกับวัตถุประสงคและ

สามารถนำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยมีคำศัพทที่สำคัญดังตอไปนี้  

การสงเสริม สนับสนุน หมายถึง การกำหนดทิศทางหรือนโยบายรวมกัน และรวมมือกันอำนวยการ

หรือผลักดันใหเกิดการดำเนินการหรือการปฏิบัติการอยางจริงจัง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

คุณธรรม หมายถึง สิง่ที่มีคณุคา มีประโยชน เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปนเครื่องประคับประคอง

ใจใหเกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝดี ไมพึงพอใจในสิ่งชั่ว สิ่งคดโกง เปนเครื่องกระตุนผลักดันใหเกิดความรูสึก

ผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบ เกิดจิตสำนึกที่ดี มีความสงบ รมเย็น ภายในจิตใจ เปนสิ่งที่ตองปลูกฝงเพื่อให

เกิดขึ้นและเหมาะสม ในสังคม 

จริยธรรม หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงาม ที่พึงปฏิบัติ กำหนดไวสำหรับสังคม เพื่อใหเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอยงดงาม เกิดความสงบรมเย็นเปนสุข รักสามัคคี อบอุน มั่งคง ปลอดภัย มีความสุขในการ

ดำรงชีวิต  

แบบมีสวนรวม หมายถึง การเชื่อมโยงทุกภาคสวน ทุกองคประกอบเขามาสูความเปนหนึ่งเดียว เปน

สวนหนึ่งรวมกันไมแบงแยก หรือการมีสวนรวมรวมสวนตางๆ  ประสานสัมพันธเปนเอกภาพ ทำใหเกิดความ

สมบูรณในลักษณะของการผนึกกำลัง รวมศักยภาพ เพื่อใหการดำเนินการโดยกลไกตางๆ ทำงานรวมกันใน

ลักษณะองครวมและสมดุล 

ความมั่นคง  หมายถึง  การดํารงรักษาไวซึ่งเอกราชของชาติ บูรณาภาพแหงดินแดน สวัสดิภาพของ

ประชาชน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยเปนประมุข และการยอมรับนับถือจาก

นานา ประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ความมั่นคงแหงชาติ หมายถึง ความมั่นคงของแกนทั้ง 3 ไดแก ชาติ ซึ่ง

เกิดจากประชาชนเปนพ้ืนฐาน ที่จะตองเสริมสรางใหมีความมั่นคง ไมแตกแยก และมี จิตสํานึกที่ดี ศาสนา เป 

นศูนยรวมของศรัทธาประชาชนที่ทําใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคง พระมหากษัตริย เปนศูนยรวมของ ศรัทธา

ประชาชน ทําใหเกิดความเปนปกแผน ประชนชนคนไทย ทุกคนตองเทิดทูนเหนือสิ่งอ่ืนใด 

การเสริมสราง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหเกิดคุณธรรม โดยการที่ทุกคน ทุกฝาย

สามารถดำเนินการไดและรวมมือกันดำเนินการได ในขณะที่บางสวนไมสามารถดำเนินการไดเพียงลำพังจำตอง

มีการสงเสริมจากฝายอ่ืน 

ยุทธศาสตร หมายถึง ศาสตรและศิลปในการพัฒนาและใชทรัพยากรของชาติ เพื ่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กำหนดไวในการสงเสริมคุณธรรม 
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กลยุทธ หมายถึง วิธีการ มาตรการ หรือคำแนะนำ แนวทาง ที่เลือกมาใชในระดับปฏิบัติการ เพื่อให

บรรลุวตัถุประสงคของการจัดการสงเสริมคุณธรรม 

การวิจัยดานการศึกษา  หมายถึง การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบในสาขาการศึกษา  

การวิจัยอาจมีการใชวิธีการและแงมุมที่หลากหลายดานการศกึษา  เชน การเรียนรูของผูเรียนววิธีการสอนการ

ฝกหัดครูและพลวัตหองเรียน ผูวิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปแลวเห็นดวยวาการวิจัยจะตองเครงครัดและเปน

ระบบ อยางไรก็ตามมีการเห็นรวมนอยในประเด็นมาตรฐาน เกณฑและกระบวนการวิจัยที่แนนอน ผูวิจัย

ทางการศึกษาอาจใชศาสตรหลายสาขาเขามาเกี่ยวของกับการวิจัย เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและ

ปรัชญา และเลือกใชวิธีการวิจัยตามศาสตรนั้น ๆ ได บทสรุปจากการศึกษาวิจัยของแตละบุคคลอาจมีขอจำกัด

ในดานคุณลักษณะของกลุมที่ศึกษาและเงื่อนไขที่การศึกษานั้นดำเนินการ[ 

การพัฒนานวัตกรรม  หมายถึง  นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง 

การนำเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบ

การศึกษา เพื่อมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให

ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และชวยใหประหยัดเวลาในการเรียน 

เชน การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน การใชวีดิทัศนเชิงโตตอบ(Interactive Video) สื ่อหลายมิติ 

(Hypermedia) และอินเตอรเน็ต 

หลักสูตร  หมายถึง  แผนงานหรือโครงการที่จัดประสบการณทั้งหมดใหแกผูเรียนโดยแผนงานตางๆ 

จะถูกกำหนดเปนลายลักษณอักษร  มีขอบเขตกวางขวาง  หลากหลาย  เพื่อเปนแนวทางการจัดประสบการณ

การเรียนรูที่ตองการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเปนหนวย (Unit) เปนรายวิชา (Course) หรือเปนรายวิชายอย 

(Sequence of courses)  ทั้งนี้ แผนงานหรือโครงการทางการศึกษาดังกลาว อาจจัดขึ้นไดทั้งในและนอกชั้น

เรียน ภายใตการบริหารและดำเนินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษาเอกชน  หมายถึง   สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบหรือ

โรงเรียนนอกระบบ ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดแมฮองสอน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หมายถึง สิ่งที่บงบอกถึงความกาวหนาของกิจกรรม หรือกระบวนการดำเนินงาน

ในการสงเสริมคุณธรรมแตละเรื่องตามที่กำหนดไว จุดใดจุดหนึ่ง บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางไร 

เพียงไร ตามที่กำหนดไว ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดหรือการระบุผลสำเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

องคกรวิชาชีพ หมายถึง องคกรที่จัดตั้งขึ้นตามที่บัญญัติไวเฉพาะตามกฎหมายวิชาชีพ เพื่อทำหนาที่

เปนผูกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรม ของผูประกอบวิชาชีพประเภทตางๆ เชน กลุมผูประกอบวิชาชีพ

แพทย ทันตแพทย เภสัชกรรม ทนายความ  ซึ่งมีสถานภาพทางสังคมภายใตกลุมสังคม แพทยสภา สภาการ

พยาบาล  สถาเภสัชกรรม สภาทนายความ เปนตน ทั้งยังหมายความรวมถึง องคกรวิชาชีพ ที่จัดตั้งข้ึนจากการ

รวมตัวของกลุมผูประกอบการวิชาชีพตางๆ อาทิ กลุมองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพในรูปแบบตางๆ ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลมุผูใหบริการดาน

การแพทยและสาธารณสุขทุกประเภท  
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คณะผจูัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 

นายไพศาล  ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รักษาการในตำแหนง

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

คณะทำงาน  

นางสาวนรีพัฒน  ณรุจวรกิจตติ์ ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

นางธัญชนก  ศรีสุนันทา  ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ  

นายสมคิด  ศรีธร   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

นางนพเกา  ที่รัก   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

นางสาวสิริสังวาล  คำเรือง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

นายวรวิทย  ลืนคำ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

นายนำพล  รัตนศาสตรชาญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางสุภาทิพย  เมืองชางสินชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

นายอรรถนนท  อุดคำมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

รกน.นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

นางสาวเสาวภา  รงุศิรโชต ิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

รกน.นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

นางสาวรชธร  ภิญญดาวงษ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางฉัฐนันท  แดงศรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางอรทัย  ขวาแซน  เจาหนาที่ครุุสภา 

นางสาวขวัญทิชา  ศรีธร  พนักงานราชการ 

นางสาวเปมิกา  ยาวฟุน  พนักงานราชการ 

นางสาววรางคณา  คงแกว ลูกจางชั่วคราว 

นายปรีชา  บุญมาลา  ลูกจางชั่วคราว 

นางสาวเสาวดี  มานฟาสีคราม ลูกจางชั่วคราว 

นายนาถพงษ  ปายพายัพ  ลูกจางชั่วคราว 
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นายอาคม  ทองคุณถาวร  ลูกจางชั่วคราว 

นางสาวฐิติกา  ทนันชัย  ลูกจางชั่วคราว 

นางสาวปวิตรา  เรือนคำฟู ลูกจางชั่วคราว 

นางนิดาวรรณ  เรงยาตรา  ลูกจางชั่วคราว 
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