
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจำป 2565 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 65     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 66     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
เจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) มีจุดมุงหมายเพื่อตองการพัฒนา

ชีวิตใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญหา มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” การพัฒนาคนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ มีคุณคาตอสังคม 

ไดเรียนรูและฝกทักษะท่ีหลากหลาย เพื่อใหเยาวชนไดเพิ่มพูนความรูและเสริมสรางประสบการณ มีความคิดริเริ่ม 

สรางสรรค สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในสังคม การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคนั้น จำเปนตองอาศัยกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย กิจกรรมยุวกาชาดจึง

เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ วาเปนกิจกรรมของเยาวชน ท่ีพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมตามอุดมการณของกาชาดและรวมบำเพ็ญประโยชนรวมสนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในทองถ่ินและ

ชุมชน ตามโอกาสอันสมควรและเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามีคุณภาพ 

บุคลากรควรมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสงเสริมใหเจาหนาท่ี 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจและมีทักษะ รวมท้ังตระหนัก

ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จึงไดจัดทำโครงการนิเทศการจัด

กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 2565 ข้ึน 

 

/6. วัตถุประสงค… 
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6. วัตถุประสงค 
6.1 เพื่อใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดเชียงราย มีความรูความเขาใจ มีทักษะ 

ประสบการณ ท่ีจะนำไปใชในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมท้ังตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรม

ยุวกาชาด ใหเปนไปตามอุดมการณของกาชาด 

6.2 เพื่อใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือ 

แนะนำ แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 

6 .3  เพื่ อสรางขวัญ กำลังใจให ผูบ ริห าร ผู บั ง คับ บัญ ชายุวกาชาด และเกิ ดเครือข าย 

ความรวมมือสงเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
       7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาดและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ในจังหวัด
เชียงราย อยางนอยจำนวน 30 คน 
       7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาดเจาท่ีเกี่ยวของ ท่ีเขารับการนิเทศ มี
ความรู ความเขาใจมีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาดในหมูยุว
กาชาดไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ (การจัดกิจกรรมอยูภายใตมาตราการการปองกันการแพรระบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

8. กลุมเปาหมายโครงการ โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงราย 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  

10. สถานท่ีดำเนินการ ณ หองประชุมสุดดี โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอรท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ท่ีเขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาดในหมู ยุ วกาชาด ไดอยาง ถูกตอง  

และมีประสิทธิภาพ 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

  12.1 ผูบริหารและผูบังคับบัญชายุวกาชาด มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณท่ีจะ

นำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด 

ใหเปนไปตามอุดมการณของกาชาด 

12.2 ผูบริหารและผูบังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือ 

แนะนำ แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 

12.3 ผูบริหารและผูบังคับบัญชายุวกาชาด เกิดขวัญกำลังใจ ทำใหเกิดเครือขายความรวมมือ

สงเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด และมีสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดเพิ่มมากข้ึน 
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13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
       13.1 เชิงปริมาณ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ในจังหวัดเชียงราย อยางนอยจำนวน 20 คน 
       13.2 เชิงคุณภาพ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ท่ีเขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจ   
มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาดในหมูยุวกาชาด ไดอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

10,000   10,000   
 
แหลงงบประมาณ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค เนื่องจากสถานการณ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หลายโรงเรียนจึง 
ไมสามารถเดินทางมารวมการอบรมครั้งนี้ได 
     16.2 แนวทางแกไข ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ของ ศบค. จังหวัดเชียงราย 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
เตรียมประสานโรงเรยีนท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดและออกนิเทศยุวกาชาดใหรวดเร็วท่ีสุด 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ  โรงเรียนท่ีสอนยุวกาชาดไดนำเด็กท่ีผานการอบรมหรือการเรียนการสอนไป
ชวยงานสาธารณะในชุมชนตัวเอง 

๑9. ผูรายงาน นายจิรกร ดำรงพงษ ตำแหนง นกัวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 
     โทรศัพท 088 – 767 -8041 โทรสาร................................E–mail : Jirakornd2520@gmail.com 
20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ  การคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ  ประจำป ๒๕๖5 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบติัราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป 2565 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับสถานศึกษาท่ีเปนหมูยุวกาชาด ซึ่งมีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ท่ีโดดเดน และเปนการสงเสริมใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด รวมท้ังบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดมีขวัญกำลังใจในการพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาอยางตอเนื่องตลอดไป 

กิจกรรมยุวกาชาด เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงใหเยาวชนรูจักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  
รักและชวยเหลือเพื่อนมนุษยท่ัวไป และมีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชนใหแกสังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี  โดยการ
ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของชุมชนสวนรวมโดยไมหวังส่ิงตอบแทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย จึงไดจัดทำโครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ข้ึน 

6. วัตถุประสงค 
6.1 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับ สถานศึกษา ผูบริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด  

และสรางขวัญกำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
6.2 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดต้ังหมูยุวกาชาดเพิ่มมากข้ึน 
6.3 เพื่อเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึน 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาดท้ังรัฐ เอกชนและทองถ่ิน ทุกแหงในจังหวัดเชียงราย 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

  ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดมีความรูความเขาใจ 

ในกิจกรรมยุวกาชาด มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา มีการจัดต้ังหมูยุวกาชาดเพิ่มมากข้ึน 

และไดประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
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8. กลุมเปาหมายโครงการ   สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด ทุกแหงในจังหวัดเชียงราย 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ  สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด และขอเขารวมโครงการฯ 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ   การพิจารณาคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ  ประจำป ๒๕๖5 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
จัดสงผลงานหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ 

กิจการนักเรียน เพื่อรับรางวัลหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
13.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาดทุกแหง ในจังหวัดเชียงราย จัดสงผลงานเขารับการพิจารณา
คัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 

13.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาท่ี จัดกิจกรรมยุวกาชาด มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ  และเปนแบบอยางท่ี ดี  

เปนหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)   

 - ไมมี - 

 15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

7,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

      - ไมมี - 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
- อยูระหวางการดำเนินงาน – 
 
 



~ 4 ~ 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
18.1 สถานศึกษาท่ีผานการคัดเลือก ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด

อยางตอเนื่อง เปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น ๆ รวมถึง ผูบริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด มีขวัญกำลังใจ 
ในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

18.2 สงเสริมใหสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด จัดต้ังหมูยุวกาชาดเพิ่มมากข้ึน 
18.3 เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึน 

๑9. ผูรายงาน   นางสาวอรพิน  หมูจีนะ   ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท   097-9391178   โทรสาร   053-719483   E–mail : scout.cripeo@gmail.com 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

 



           
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ                                                     
(กิจกรรมการเรียนรู “ฝกอาชีพ สรางรายได”) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ช่ือหนวยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. หวงเวลารายงาน วันท่ี 18 กุมภาพันธ  2565 (รุนท่ี 1) 
3. สถานท่ี   อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานปลองตลาด ต.ปลอง อ.เทิง จ.เชียงราย 
4. สถานโครงการ  ยังไมส้ินสุดโครงการ  ส้ินสุดโครงการแลว 
5. คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ) 
 5.1 เชิงปริมาณ :  ผูเขารวมโครงการจำนวน  102 คน  สถานศึกษา   3  แหง 
  1. บานปลองตลาด    จำนวน   49 คน   
  2. บานปลองใต     จำนวน  38 คน 
  3. บานปลองสาน    จำนวน  15 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนมีความรูไมต่ำกวารอยละ 60   จำนวน  102  คน  คิดเปนรอยละ 100 
   2. นักเรียนผานการฝกอบรม   จำนวน 102  คน  คิดเปนรอยละ 100 
   3. ผลการประเมินความพึงพอใจและความไมพอใจตอการจัดกิจกรรมโครงการสรางและสงเสริม 
                         ความเปนพลเมืองดีฯ อยูในระดับ  5 คิดเปนรอยละ 100 
6. ภาพกิจกรรม (หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนระหวางดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโครงการ จากกลองดิจิตอล จำนวน 6-9 ภาพ 
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7. งบประมาณ (ไตรมาส 1-2) งบประมาณท่ีไดรับ 76,000  บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) 
           งบประมาณท่ีใชไป 76,000  บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) 
 แหลงงบประมาณ  งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย            
ดานการศึกษา งบรายจายอื่น 

8. ผลการดำเนนิงาน 
8.1 ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดมีความรูในเรื ่องพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริยไทยและ 

พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีตอประชาชนคนไทย  
8.2 ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ มีเจตคติที ่ดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และบานเมือง มีโอกาส           

ทำหนาท่ีเปนพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต ท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม    
8.๓ ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดเรียนรูถึงนวัตกรรมวิถีของทองถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและ

ภูมิใจในทองถ่ินและชุมชนของตนเอง 

9. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  - ไมมี – 

10. ขอคนพบ 
 มีผูสนใจเขารวมโครงการจำนวนมากแตเนื่องจากสถานการณโควิด  

11. ประโยชนท่ีสาธารณชนจะไดรับ 
    สาธารณชนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี มีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง มีโอกาสทำ
หนาท่ีเปนพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรมไดเรียนรูถึงนวัตกรรมวิถีของทองถ่ินและชุมชน มีจิตสำรัก
และภูมิใจในทองถ่ินและชุมชนของตนเอง 

12. ผูรายงาน  นางสุรินทร  รุดเครือ  ตำแหนงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ - 

      ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  หนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย      

      โทรศัพท 053-719481  โทรสาร 053-719484  e-mail : scout.cripeo@gmail.com 

      วันท่ีรายงาน  28  กุมภาพันธ  2565 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

mailto:scout.cripeo@gmail.com
mailto:scout.cripeo@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สรุปการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน  ไดผลการประเมิน ดังนี้ 
 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายจำนวนมากท่ีสุด รอยละ 65.69 รองลงมาเปนเพศหญิง                     
รอยละ 34.31 ระดับประถมศึกษาปท่ี 5 จำนวนมากท่ีสุด รอยละ 45.50 รองลงมาเปนช้ันปท่ี 6 รอยละ 28.43 
และช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 26.47 และ ชวงอายุมากท่ีสุด 11 ป รอยละ 45.10 รองลงมาอายุ 12 ป 
รอยละ 28.43 และอายุ 10 ป รอยละ 26.47   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จำนวนคน รอยละ 
เพศ 
             ชาย 
             หญิง 

  
              67 
              35 

 
                 65.69 
                 34.31 

            รวม             102                  100 
ระดับการศึกษา 
         ประถมศึกษา 
         ป. 4 
         ป. 5 
         ป. 6 

 
              

27 
46 
29 

 
 

26.47 
45.10 
28.43 

            รวม              102 100 
อาย ุ

10 ป 
11 ป 
12 ป 

 
27 
46 
29 

 
26.47 
45.10 
28.43 

            รวม 102                  100 
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สรุปความพึงพอใจตอโครงการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) 

เกณฑการพิจารณาความพอใจ 
           4.51 - 5.00      หมายความวา ระดับความพอใจ ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50    หมายความวา ระดับความพอใจ ในระดับ   มาก 
 2.51 -  3.50     หมายความวา  ระดับความพอใจ ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50     หมายความวา  ระดับความพอใจ ในระดับ   นอย 
 1.00 -  1.50   หมายความวา  ระดับความพอใจ ในระดับ   นอยท่ีสุด 
 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ คา 

เฉลี่ย 
แปล รอยละ 

5 4 3 2 1 

1. ความพอใจตอกระบวนการ/ข้ันตอนการดำเนินการ    

1.1 ข้ันตอนการดำเนินการไมยุงยาก ซับซอน เขาใจงาย 66 26 10 0 0 4.55 มากท่ีสุด 91.00 

1.2 การดำเนินการมความถูกตอง รวดเร็ว 63 29 10 0 0 4.52 มากท่ีสุด 90.40 

1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการเหมาะสมกับกิจกรรม  69 24 9 0 0 4.29 มาก 85.80 

1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 75 22 5 0 0 4.69 มากท่ีสุด 93.80 

1.5 การใหบริการเปนไปตามลำดับอยางยุติธรรม 76 19 7 0 0 4.68 มากท่ีสุด 93.60 

2. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูดำเนินโครงการ    

2.1 เจาหนาท่ีมีความสุภาพ เปนมิตร 81 18 3 0 0 4.76 มากท่ีสุด 95.20 

2.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 73 23 6 0 0 4.66 มากท่ีสุด 93.20 

2.3 เจาหนาท่ีดูแล เอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ 73 21 8 0 0 4.64 มากท่ีสุด 92.80 

2.4 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำหรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี  73 23 6 0 0 4.66 มากท่ีสุด 93.20 

2.5 เจาหนาท่ีใหคำอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น 73 20 9 0 0 4.63 มากท่ีสุด 92.60 

3. ความพึงพอตอสิ่งอำนวยความสะดวก    

3.1 สถานท่ีเหมาะสมกับจำนวนผูเขารับการอบรม 71 25 6 0 0 4.64 มากท่ีสุด 92.80 

3.2 วัสดุ/อุปกรณ/เหมาะสม เพียงพอ 79 18 5 0 0 4.73 มากท่ีสุด 94.60 

3.3 อาหาร-อาหารวางและเครื่องด่ืม เหมาะสม เพียงพอ 81 16 5 0 0 4.75 มากท่ีสุด 95.00 

3.4 เครื่องเสียง/เครื่องฉาย ท่ีเหมาะสม  76 20 6 0 0 4.69 มากท่ีสุด 93.80 

4.ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ    

4.1  ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ 69 27 6 0 0 4.62 มากท่ีสุด 92.40 

4.2  ไดรับบริการท่ีครบถวน 77 21 4 0 0 4.72 มากท่ีสุด 94.40 

4.3 มีความชัดเจนในการใหคำแนะนำท่ีเปนประโยชน 79 19 4 0 0 4.74 มากท่ีสุด 94.80 

 5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 102 0 0 

 

0 0 5.00 มากท่ีสุด
 

 

100 

 



-7- 

สรุปขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการ 

จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการสรางและสงเสรมิ
ความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา สูการปฏิบัติ (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565) ดังนี้ 

1. กระบวนการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมมีความพอใจมากที่สุด ดานความชัดเจนในการ

อธิบาย ชี้แจง คาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.80  รองลงมา ดานการใหบริการเปนไปตามลำดับอยางยุตธิรรม 
คาเฉล่ีย 4.68 รอยละ 93.60 ดานข้ันตอนการดำเนินการไมยุงยาก ซับซอน เขาใจงาย คาเฉล่ีย 4.55 คิดเปนรอย
ละ 91.00 ดานการดำเนินการมีความถูกตอง รวดเร็ว คาเฉลี่ย 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 และดานระยะเวลา 
ในการดำเนินการเหมาะสมกับกิจกรรม คาเฉล่ีย 4.52 รอยละ 90.40  

2. เจาหนาท่ีผูดำเนินโครงการ 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมมีความพอใจมากที่สุด ดานเจาหนาที่มีความ

สุภาพ เปนมิตร คาเฉลี่ย 4.76 รอยละ 95.20 รองลงมา ดานเจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และ 
ดานเจาหนาที่ใหคำแนะนำหรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี คาเฉลี่ย 4.66 รอยละ 93.20 ดานเจาหนาที่ดูแล  
เอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ คาเฉล่ีย 4.64 รอยละ 92.80 ดานเจาหนาท่ีใหคำอธิบายและตอบขอสงสัย
ไดตรงประเด็น คาเฉล่ีย 4.63 รอยละ 92.60  

3. ส่ิงอำนวยความสะดวก 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมมีความพอใจมากที่สุด ดานอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื ่มเหมาะสม เพียงพอ คาเฉลี่ย 4.75 รอยละ 95.00 รองลงมา วัสดุ/อุปกรณ/เหมาะสม เพียงพอ 
คาเฉล่ีย 4.73 รอยละ 94.60  ดานเครื่องเสียง/เครื่องฉาย ท่ีเหมาะสม เพียงพอ คาเฉล่ียร 4.75 คาเฉล่ีย 95.00
และดานสถานท่ีเหมาะสมกับจำนวนผูเขารับการอบรม คาเฉล่ียน 4.64 รอยละ 92.80  

4. คุณภาพการใหบริการ 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู เขารับการอบรมมีความพอใจมากที ่สุด มีความชัดเจน                        

ในการใหคำแนะนำที่เปนประโยชน คาเฉลี่ย 4.74 รอยละ 94.80 รองลงมา ไดรับบริการที่ครบถวน คาเฉล่ีย 
4.72 รอยละ 94.40 และไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คาเฉล่ีย 4.62 รอยละ 92.40 

 
 
 
 
 



 
คลิป 

สรุปผลการดำเนินโครงการพลเมืองดีฯ รุนท่ี 1 

 
โครงการพลเมืองดี รุ่น 

1.mp4  
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย 
ประจำป 2565 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  

จะดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
ขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติแกยุวกาชาด ท่ีกระทำความดี เสียสละบำเพ็ญตนเปนประโยชนแกสวนรวม  
มีระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด และมีศรัทธามุ งมั่นสนับสนุนกิจการยุวกาชาด 
ใหเจริญกาวหนาตอไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำโครงการการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการ
สภากาชาดไทย ประจำป 2565 ข้ึน เพื่อคัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ เปนแบบอยางท่ีดี อีกท้ัง  
สรางขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติแกยุวกาชาด ท่ีกระทำความดี เสียสละบำเพ็ญตนเปนประโยชนแกสวนรวม  
มีระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด และมีศรัทธามุ งมั่นสนับสนุนกิจการยุวกาชาด 
ใหเจริญกาวหนา 

6. วัตถุประสงค 
6.1 เปนการยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกำลังใจสำหรับผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ 

และเปนแบบอยางท่ีดี 
6.2 สงเสริมใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด 

ในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
6.3 ใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม

ยุวกาชาด 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ผูใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนยุวกาชาด และ
สมาชิกยุวกาชาด จากหนวยงาน และสถานศึกษาทุกแหง ท่ีเกี่ยวของกับกิจการยุวกาชาดของจังหวัดเชียงราย 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ เปนแบบอยางท่ีดี ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดน 
โลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   ผูใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
ยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ของจังหวัดเชียงราย 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
การพิจารณากล่ันกรองผลงานผูใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอนยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ใหรับรางวัลยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
จัดสงผลงานของยุวกาชาด ท่ีผานการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองยุวกาชาด

ดีเดนโลพระราชทานฯ ไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เพื่อเขารับการพิจารณาใหรับรางวัล 
ยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
13.1 เชิงปริมาณ 

ผูใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนยุวกาชาด และ
สมาชิกยุวกาชาด จากหนวยงาน และสถานศึกษาตาง ๆ จัดสงผลงานเขารับการพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน 
โลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565 

13.2 เชิงคุณภาพ 
ผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ และเปนแบบอยางท่ีดี ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหรับรางวัล 

ยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)   

 - ไมมี - 

 15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

4,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

      - ไมมี - 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
- อยูระหวางการดำเนินงาน - 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
18.1 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกำลังใจสำหรับผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ 

และเปนแบบอยางท่ีดี 
18.2 สงเสริมใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด 

ในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
18.3 ใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมยุวกาชาด 

๑9. ผูรายงาน   นางสาวอรพิน  หมูจีนะ   ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท   097-9391178   โทรสาร   053-719483   E–mail : scout.cripeo@gmail.com 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ ……โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท่ีสนองตอบตอสภาพปญหา ความตองการของเด็ก 
     และเยาวชน ชุมชนและบริบทสังคมในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565…. 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63      ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64      ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.)  ไดกำหนดแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการเพื่อการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) โดยมี
วัตถุประสงคสำคัญท่ีจะบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทยท่ีติดกับเมียนมา ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
พะเยา ซึ่งเปนพื้นท่ีสำคัญท่ีถูกใชในการลักลอบนำเขายาเสพติดมากท่ีสุด โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มี
สวนสำคัญในมาตรการท่ี 4 การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยพัฒนาระบบการปองกันและสรางภูมิคุมกัน ดวย
หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทดานชาติพันธุของเด็กเยาวชนในพื้นท่ี มีกิจกรรมเสริมทักษะชวงวัย 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมสรางวินัย เพื่อใหเด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก 
และมีเจตคติไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบให
ความรวมมือดำเนินงาน 

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ท่ีสนองตอบตอสภาพปญหา ความตองการของเด็ก

และเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคมในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย โดยการประชุม ปรึกษาหารือ รวมกันของทุก

หนวยงานในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีหนาท่ีในการอำนวยการ บริการ

จัดการประสานงาน และกำกับติดตาม ใหเปนไปในทิศทางและเปาหมายท่ีตองการ ลดการเขาไปมีสวน

เกี่ยวของกับยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีโดยเรงดวน 
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6. วัตถุประสงค 

2.๑ เพื่อยกระดับความเขมแข็งใหกับโรงเรียนท่ีมีปญหายาเสพติดในพื้นท่ี   

2.๒ เพื่อขับเคล่ือนงานยาเสพติด ภายใตกรอบ 5 ดาน ดานการสรางภมูิคุมกัน ดานการ

คนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ 

2.๓ เพื่อดำเนินงานเชิงรุก รวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีโดยเพิ่มความสำคัญใน

การดำเนินการกับกลุมเส่ียงท่ีมีแนวโนมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดใหมากข้ึน 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในพื้นท่ีเปาหมายตามแผนปฏิบัติการดานการแกไขปญหายาเสพติดชายแดน

ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) จำนวน 26 โรงเรียน ในพืน้ท่ี 9 อำเภอ 17 ตำบล 26 หมูบาน 

     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และเยาวชนในสถานศึกษาพื้นท่ีเปาหมายท้ัง            

9 อำเภอ มีความรู ความเขาใจ มีความตระหนักถึงภัยของยาเสพติด ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตาม

นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนลดการเขาไปเกี่ยวของ

กับยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีโดยเรงดวน 

8. กลุมเปาหมายโครงการ ......เด็กและเยาวชนในสถานศึกษากลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวา จำนวน  
                                      500 คน...... 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ……มกราคม 2565 – กันยายน 2565………………………………………………. 
10. สถานท่ีดำเนินการ..........สถานศึกษากลุมเปาหมาย จำนวน 26 โรงเรียน ในพืน้ท่ีเปาหมาย 9 อำเภอ             
                                     17 ตำบล 26 หมูบาน...........  
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ในไตรมาส) 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส) 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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     13.2 เชิงคุณภาพ 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ) 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
     16.2 แนวทางแกไข 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
๑9. ผูรายงาน........นางสาวมธุรักดา   ณขัติ.......ตำแหนง....นักวิชาการศึกษาชำนาญการ........................................ 
 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี .....31.... เดือน ...มีนาคม....พ.ศ. ....2565.... 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ  สงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดเชียงราย  
              ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ตาม คำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 30/2559 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 

เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหนวยงานและดำเนินการตามภารกิจ สอดคลองกับหมวด 7 การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบงหนวยงานภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี  
11 เมษายน 2560 เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และกำหนดใหมีกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปนหนวยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
มีอำนาจหนาท่ี ในการสงเสริมการปองกัน แกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพื้นท่ี
จังหวัด ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2561 เรื่อง จัดต้ังศูนยเสมารักษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนหนวยปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการดำเนินการเฝาระวังสถานการณ ปองกันและ
แกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจงเหตุจากสายดวน 1579 หรือหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ และดำเนินการแกไข สงเสริม สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษา ในการปองกัน แกไขปญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมท้ังเครือขายภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ประสาน ตรวจสอบ ดูแล และชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
สถานศึกษา ท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉิน  

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะท่ีมี
ภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยเสมารักษกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนดให สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแหง เปนท่ีต้ังของศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศมร.ศธจ.) 
MOE Coordinating Centre for Student Affairs, Provincial Education Office (MOE CCSA, PEO) เพื่อเปน
ศูนยกลางในการประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทาง
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การขับเคล่ือนการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาท้ังระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานท่ีเกี่ยวของกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาท่ี
จะตองดำเนินการและบูรณาการใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ 2565 เพื่อเปนการสงเสริมการปองกัน 
แกไข และคุมครองความประพฤติและคุมครองสิทธินักเรียนและนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ใหดำเนินงาน
เปนไปตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค 
6.๑ เพื่อเฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย พรอมท้ัง

ดำเนินการแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
6.๒ เพื่อสงเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการปองกัน แกไขปญหาความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
6.๓ เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในพืน้ท่ี เครือขาย องคกรภาครัฐและเอกชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพืน้ท่ีรับผิดชอบ ของ
ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

6.๔ เพื่อประสาน ติดตาม และบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 
6.๕ เพื่อศึกษา วิเคราะห ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาของเครือขาย  
6.6 เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาท่ีประสบเหตุ 

ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 การเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนยเสมารักษสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริมความ
ประพฤติ สงผลใหปญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พรอมไดรับความรู ความเขาใจ 
ถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและ 
มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนการดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษาท่ี
ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

10. สถานท่ีดำเนินการ  พื้นท่ีจังหวัดเชียงรายทุกอำเภอ 
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11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
การเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ของจังหวัดเชียงราย โดย

ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดเชียงราย 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริมความ

ประพฤติ สงผลใหปญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พรอมไดรับความรู ความเขาใจ 
ถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและ 
มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนการดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษาท่ี
ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

การเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนยเสมารักษสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเขารวมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณา
การรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของของจังหวัดเชียงราย อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายทุกคน ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริม
ความประพฤติ จากพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สงผลใหปญหาเกี่ยวกับ 
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พรอมไดรับความรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย 
ตลอดจนการดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและ
สถานการณฉุกเฉิน 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

30,000 
(16,883) 

     

แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 พนักงานเจาหนาท่ีสวนใหญเปนครู/อาจารย ปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานศึกษา จึงไมสามารถออกปฏิบัติ
หนาท่ีในชวงเวลาเรียนได 
     16.2 แนวทางแกไข 

กำหนดตารางและแผนการปฏิบัติงานโดยใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
และเจาหนาท่ีศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภายในกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ออกปฏิบัติหนาท่ีในชวงเวลากลางวัน และประสานเครือขายหากมีเหตุท่ี
เกี่ยวเนื่องภายในพื้นท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ใหผูรับผิดชอบของหนวยงานนั้น ๆ รับผิดชอบดูแล และ
รายงานใหศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทราบตอไป 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
ดำเนินการวางแผน และจัดทำแนวทางการทำงานดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหการเฝาระวังปญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายทุกคน ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและ

สงเสริมความประพฤติ สงผลใหปญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พรอมไดรับความรู ความ
เขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษา
และมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนการดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษา
ท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน อยางมีประสิทธิภาพ  

๑9. ผูรายงาน   นางสาวอรพิน  หมูจีนะ   ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท  097-9391178  โทรสาร   053-719483  E–mail : scout.cripeo@gmail.com 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ  การคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ  ประจำป ๒๕๖5 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบติัราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป 2565 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับสถานศึกษาท่ีเปนหมูยุวกาชาด ซึ่งมีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ท่ีโดดเดน และเปนการสงเสริมใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด รวมท้ังบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดมีขวัญกำลังใจในการพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาอยางตอเนื่องตลอดไป 

กิจกรรมยุวกาชาด เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงใหเยาวชนรูจักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  
รักและชวยเหลือเพื่อนมนุษยท่ัวไป และมีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชนใหแกสังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี  โดยการ
ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของชุมชนสวนรวมโดยไมหวังส่ิงตอบแทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย จึงไดจัดทำโครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ข้ึน 

6. วัตถุประสงค 
6.1 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับ สถานศึกษา ผูบริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด  

และสรางขวัญกำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
6.2 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดต้ังหมูยุวกาชาดเพิ่มมากข้ึน 
6.3 เพื่อเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึน 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาดท้ังรัฐ เอกชนและทองถ่ิน ทุกแหงในจังหวัดเชียงราย 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

  ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดมีความรูความเขาใจ 

ในกิจกรรมยุวกาชาด มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา มีการจัดต้ังหมูยุวกาชาดเพิ่มมากข้ึน 

และไดประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
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8. กลุมเปาหมายโครงการ   สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด ทุกแหงในจังหวัดเชียงราย 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ  สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด และขอเขารวมโครงการฯ 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ   การพิจารณาคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ  ประจำป ๒๕๖5 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
จัดสงผลงานหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ 

กิจการนักเรียน เพื่อรับรางวัลหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
13.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาดทุกแหง ในจังหวัดเชียงราย จัดสงผลงานเขารับการพิจารณา
คัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 

13.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาท่ี จัดกิจกรรมยุวกาชาด มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ  และเปนแบบอยางท่ี ดี  

เปนหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)   

 - ไมมี - 

 15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

7,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

      - ไมมี - 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
- อยูระหวางการดำเนินงาน – 
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18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
18.1 สถานศึกษาท่ีผานการคัดเลือก ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด

อยางตอเนื่อง เปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น ๆ รวมถึง ผูบริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด มีขวัญกำลังใจ 
ในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

18.2 สงเสริมใหสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด จัดต้ังหมูยุวกาชาดเพิ่มมากข้ึน 
18.3 เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึน 

๑9. ผูรายงาน   นางสาวอรพิน  หมูจีนะ   ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท   097-9391178   โทรสาร   053-719483   E–mail : scout.cripeo@gmail.com 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ  การฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ดวย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการ
สภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำรัส ตองการท่ีจะพัฒนายุวกาชาดใหทันสมัย ตามการเปล่ียนแปลงของสังคม และ
เพื่อใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดมีความสามารถตามศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีครูผูจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีและ
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดข้ึน เพื่อจัดการฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีและ
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ของจังหวัดเชียงราย ใหไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ และมีแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

6. วัตถุประสงค 
6.๑ เพื่อสนองพระราชดำรัส ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช
กุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ทรงตองการท่ีจะพัฒนายุวกาชาดใหทันสมัย ตามการเปล่ียนแปลง
ของสังคม  

6.๒ เพื่อใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความสามารถตามศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีครู 
ผูจัดกิจกรรมยุวกาชาดท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

7.1.1 ผูเขารับการฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอน 
กิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 1 รุน รวม 60 คน  

7.1.2 คณะวิทยากร จำนวน 20 คน 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

7.2.1 รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมผานการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกำหนด 
8.2.2 ผูผานการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ นำไปสูการปฏิบัติ 

ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

8. กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวัดเชียงราย 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
การฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 1 รุน 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
การฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด เปนไปดวยความ

เรียบรอย บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

ผูเขารับการฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด  
จำนวน 1 รุน รวม 60 คน 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผูเขารับการฝกอบรมผานการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกำหนด รอยละ 100 
2) ผูผานการฝกอบรมทุกคน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ นำไปสูการปฏิบัติ 

ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 

15. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

40,000 40,000 - 40,000 - - 
แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
     16.2 แนวทางแกไข 

มีการตรวจหาเช้ือตามมาตรการของจังหวัดเชียงราย และเฝาระวังอยางเขมงวดและตอเนื่อง 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
ดำเนินการวางแผน และจัดทำแนวทางการฝกอบรมอยางตอเนื่อง  

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
18.๑ ไดสนองพระราชดำรัส ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช
กุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ทรงตองการท่ีจะพัฒนายุวกาชาดใหทันสมัย ตามการเปล่ียนแปลง
ของสังคม  

18.๒ ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความสามารถตามศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีครู ผูจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๑9. ผูรายงาน   นางสาวอรพิน  หมูจีนะ   ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท   097-9391178  โทรสาร  053-719483  E–mail : scout.cripeo@gmail.com 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565  
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ  สงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาดไทย) 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบติัราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมยุวกาชาด เปนกิจกรรมท่ีต้ังข้ึนต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ตามพระราชดำริของสมเด็จเจาฟา 
บริพั ตรสุ ขุมพันธ  กรมพระนครสวรรควรพินิ ต เมื่ อครั้ งยั งคงดำรงพระยศเปนสมเด็จพระเจ านองยาเธอ  
เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต และทรงดำรงตำแหนงอุปนายกผูอำนวยการสภากาชาดสยาม ดวยความประสงค 
ท่ีจะปลูกฝงบมเพาะนิสัยใหมีใจเมตตากรุณาตอมนุษยชาติ ใหเปนพลเมืองดี มุงทำประโยชนใหแกชนหมูมาก  
ใหรู จักทำการงานอยางเปนกิจจะลักษณะ คณะกรรมการสภากาชาดสยามจึงไดออกขอบังคับสภากาชาดสยาม 
แกไขเพิ่ มเติม (ฉบับท่ี  3) วาดวยอนุสภากาชาดสยาม ลงวันท่ี  27 มกราคม 2465 ใหมีการดำเนินกิจการ
อนุสภากาชาดสยาม ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออบรมเด็กใหมีความรูในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและ 
ของผูอื่น มีใจเมตตากรุณาตอเพื่อมนุษย ท่ัวไป รูจักบำเพ็ญตนให เปนประโยชน  โดยรับสมัครเด็กชาย – หญิง  
อายุระหวาง 8 – 18 ป เขาเปนสมาชิกแตกิจการอนุสภากาชาดสยามมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ 
ยุวกาชาดอยูดวย เพื่อใหการต้ังอนุสภากาชาดสยามเปนผลสำเร็จและมีวัฒนาการท่ีเปนประโยชนตอชาติ และ 
ปตุภูมิสืบไป สภากาชาดสยามจึงมอบหมายให “กะซวงสึกสาธิการ” รับกิจการนี้ไปชวยอำนวยการและดำเนินการ 
ตามความมุงหมายของสภากาชาดสยามเชนเดียวกับท่ี “กะซวงสึกสาธิการ” ไดอำนวยการและดำเนินการลูกเสือไปดวย 

การจัดงานวันคลายสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันท่ี 27 มกราคม ของทุกป เปนสวนหนึ่งของ 
การระลึกถึงบุคคลสำคัญซึ่งกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย สงเสริมใหเจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชาและสมาชิก 
ยุวกาชาดจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไดทำความรูจัก แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมท่ีจะรวมมือ รวมใจ
สรางสรรคพัฒนาเยาวชนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ท้ังความรู ความสามารถ ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ประจำใจ มีความเปนผูนำ กลาแสดงออกในส่ิงท่ีถูกท่ีควร เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม 

ดังนั้น การจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จึงนับเปนวันสำคัญท่ีมีคุณคายิ่งวันหนึ่ง 
ของยุวกาชาดทุกสังกัดท่ัวประเทศ และจากเหตุผลดังกลาว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นสมควร 
ท่ีจะจัดให มี โครงการส งเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ป  ยุ วกาชาดไทย) ข้ึน  
ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรค 4 การศึกษาท้ังปวง 
ตองมุงพัฒนาผูเรียนให เปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
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ประเทศชาติ  และนโยบายรัฐบาลตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ข อ 4 การศึกษาและเรียนรู   
การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตองการสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู  พัฒนาตน 
ไดเต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพและดำรงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดี มีคุณธรรม 
6. วัตถุประสงค 

6.1 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ  
กรมพระนครสวรรควรพินิต ผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย 

6.๒ เพื่อใหเจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 
ยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

6.๓ เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดงานวนัคลายวันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทยอยางท่ัวถึง 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 เจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูท่ีเกี่ยวของเขารวมกิจกรรม จำนวน 250 คน  
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินติ ผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย ตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
8. กลุมเปาหมายโครงการ   เจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูท่ีเกี่ยวของ 
                                    ตอกิจการยุวกาชาดไทย ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   27  มกราคม  2565 
10. สถานท่ีดำเนินการ  ศูนยบูรณาการการเรียนรูและนันทนาการ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย  

                     (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) 
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาดไทย) และพิธีกลาวคำปฏิญาณ
ตน สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

มีหนวยงาน และ สถานศึกษาตาง ๆ ในจังหวัดเชียงราย จัดสงเจาหนาท่ี ผู บังคับบัญชา  
สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูท่ีเกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

เจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูท่ีเกี่ยวของเขารวมกิจกรรม จำนวน 252 คน     
13.2 เชิงคุณภาพ 

เจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูท่ีเกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมทุกคน  
ไดรวมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย และไดตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน รวมท้ัง  
ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมงานวนัคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอยางท่ัวถึง 



~ 4 ~ 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

40,000 40,000 - 40,000 - - 
แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 มีจำนวน หนวยงาน/สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมจำนวนนอย ไมครอบคลุมท้ังจังหวัด 
     16.2 แนวทางแกไข 
 กำหนดจัดกิจกรรมปตอไปโดยการหมุนเวียนเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหหนวยงาน/สถานศึกษาอื่น ๆ  
มีโอกาสเขารวมกิจกรรม เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย และไดตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน รวมท้ัง  
ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมงานวนัคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอยางท่ัวถึง 
17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันท่ี 27 มกราคม เปนประจำทุกป 
18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูท่ีเกี่ยวของดานกิจการยุวกาชาดไทย ไดเขา
รวมกิจกรรมทุกคน ไดรวมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย และได
ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
รวมท้ัง ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอยางท่ัวถึง 
๑9. ผูรายงาน   นางสาวอรพิน  หมูจีนะ   ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท   097-9391178  โทรสาร   053-719483  E–mail : scout.cripeo@gmail.com 
20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

 

1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

2. ช่ือโครงการ  สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง 
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๔   -   ธ.ค. 6๔      ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๕   -   มี.ค. 6๕     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๕  -   มิ.ย. 6๕      ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๕   -   ก.ย. 6๕     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  (ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต /การพัฒนาคนทุกชวงวัย) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ  (ดานการศึกษา  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
      (ยุทธศาสตร 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต) 
4.5 แผนความม่ันคง (ดานท่ี 1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  (ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู 
ทักษะและคุณลักษณะ ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ขอ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม
กับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ในเวทีโลกได) 

4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

ขอ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพ
ของผูเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ) 

4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
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 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคน  
ในทุกมิติและในทุกชวงวัย ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม มี 6 
ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง   
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย  4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5) ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน    
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ 
ไดแก 1) “ตอยอดอดีต” 2) “ปรับปจจุบัน” และ 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” และยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนา
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และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย     
ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดี
ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองท่ีดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน
คนไทย  ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง  

ประกอบกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนแผนแมบทหลักใน
การพัฒนาประเทศ เปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติลงสูแผน
ระดับตาง ๆ ดังเชน การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 
2563 -2565) ท่ีมีวิสัยทัศน “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกตอง 
ตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง” ลวนตองสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติฯ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เปนนโยบายและจุดเนนหลักท่ีจะตองรับผิดชอบขับเคล่ือนการพัฒนา      
ดานการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพฯ 

และกระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกำหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการ และชุมชน “ปรับโรงงาน 
เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทำงานรวมกับผูอื่น 
เพื่อใหมีสมรรถนะท่ีเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรูและประสบการณ 
ไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
และสายสามัญ ใหได 50 ตอ 50 และในปการศึกษา 256๕ สัดสวนผูเรียนสายอาชีพจะตองอยูท่ี 60 ข้ึนไป และ
สายสามัญ 40 แตท้ังนี้ตองปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพื่อทำใหการเรียนการสอน   
ในสายอาชีพมีความนาสนใจมากข้ึน และจากสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจำป 2562 พบวา   
ในแผนแมบทดานการพัฒนาการเรียนรู ซึ่งมีเปาหมายในวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แกปญหา ปรับตัวส่ือสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน ผลการประเมินดานทักษะ 
อยูท่ี 62.30 คะแนน ต่ำกวา ป 2561 ซึ่งผลการประเมินอยูท่ี 63.33  ดังนั้น การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว จึงมีความจำเปนท่ีจะตองปรับหลักสูตรใหทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะท่ีจำเปน มีความยืดหยุน
สอดคลองกับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคน ตลอดท้ังสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นท่ี เพื่อให
ผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะและประสบการณท่ีไดรับ ไปใชในการประกอบอาชีพได มีงานทำ สามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มสัดสวนผูเรียน สายอาชีพ และ
สายสามัญ ป 2562 เปนตนไป ใหได 50 ตอ 50 แตสภาพเปนจริงในปจจุบัน มีผูเรียนสายอาชีพเพียงรอยละ 30 -36 
เทานั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลอง
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กับบริบทของพื้นท่ีอยางบูรณาการ และเพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีรวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตร
ตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาอยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 

จากเหตุผลและความจำเปนดังกลาว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนอีกหนวยงานหนึ่ง
ท่ีเปนกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร และการจัด 
การศึกษาในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ไดตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาค และความ
เทาเทียมทางการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูตามบริบท ความตองการของผูเรียน และความตองการของชุมชน
และทองถ่ินในจังหวัดเชียงราย สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู ตามความตองการของผูเรียนอยางตอเนื่อง และ
ยุทธศาสตรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ภายใตกระบวนการยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตรท่ี ๒ การจัดการศึกษาเพื่อใหมีทักษะอาชีพ        
ท่ีสนองตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทองเท่ียวและชายแดน โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคม
ของจังหวัดเชียงรายท่ีแตกตางกัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงกำหนดโครงการท่ีสอดคลองกับการพัฒนา 
ท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดโครงการใหมา โดยดำเนินการตามโครงการบูรณาการกับสถานศึกษา 
และหนวยงานท่ีจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัด  
การเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีอยางบูรณาการ 
เพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาท่ีสนใจการจัดการศึกษาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง จะไดนำแนวทาง      
การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปใชอยางเปนรูปธรรม   
และสงเสริมการรวมมือกันระหวางหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในการบูรณาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา       
อยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 
 
6. วัตถุประสงค 
 ๖.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีอยางบูรณาการ 
 ๖.๒ เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีรวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
อยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

จังหวัดเชียงรายมีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัด อยางนอย ๑ หลักสูตร 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

จังหวัดเชียงรายมีผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มข้ึนตามบริบทของจังหวัด  
 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสรางรายวิชา หรือกิจกรรมของสถานศึกษา ท่ีเนนฝกทักษะดานอาชีพ จำนวน ๓ โรงเรียน 
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9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
10. สถานท่ีดำเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๑-๔, สพม.เชียงราย และ สช.  
 
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ในไตรมาส ท่ี ๒) 

๑๑.๑ นำเสนอแนวทางการขับเคล่ือนโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ ประจำปงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและช้ีแจงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย       
เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หองประชุมมณฑา โรงแรมเชียงรายแกรนดรูม อำเภอเมืองเชียงราย 

๑๑.๒ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตอ
ดานอาชีพ ภายใตโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยเชิญวิทยากร 
ท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณดานอาชีพ มาใหความรูและแนะแนวการศึกษาดานอาชีพแกนักเรียน 
จำนวน ๖ สาขา ไดแก สาขาวิศวกรรม สาขาสถาปตยกรรม สาขาไฟฟากำลัง สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาพืชศาสตร 
และสาขาภาษาจีนและการเปนผูประกอบการ โดยจัดกิจกรรมระหวางวันท่ี ๑๘ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕      
ณ โรงเรียนแมจันวิทยาคม อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

ท้ังนี้ ผูเขารับการอบรม ประกอบดวย นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นท่ีอำเภอแมจัน จำนวน ๗ โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนแมจันวิทยาคม สังกัด สพม.เชียงราย โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา โรงเรียนธรรมจาริก-
อุปถัมภ ๑ โรงเรียนบานแมจัน(เชียงแสนประชานุสาสน) โรงเรียนบานหวยมะหินฝน โรงเรียนบานโปงน้ำรอน 
สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๓ และโรงเรียนวัดแมคำวิทยา(สังฆประชาอุปภัมภ) สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ 

๑๑.๓ จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษา 
เพื่อสงเสริมการศึกษาตอดานอาชีพ ภายใตโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และเผยแพรรายงานใหศึกษานิเทศก กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

๑๑.๔ นำเสนอผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษา         
เพื่อสงเสริมการศึกษาตอดานอาชีพ ในการประชุมกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ผานระบบ Google Meet 

๑๑.๕ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรดานอาชีพสูการปฏิบัติ ภายใตโครงการสงเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถในดานการทำหลักสูตร
มาใหความรูแกครูผูสอน โดยจัดกิจกรรมในวันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี อำเภอ
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 ท้ังนี้ ผูเขารับการอบรม ประกอบดวย ครูผูสอนดานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในพื้นท่ีอำเภอ
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี โรงเรียนบานปาซางนาเงิน 
โรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวง และโรงเรียนบานพญาไพร สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๓ 
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส ท่ี ๒) 
 ๑๒.๑ ผูเขารวมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและช้ีแจงการขับเคล่ือนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
รับทราบแนวทางการขับเคล่ือนโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

๑๒.๒ ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตอ 
ดานอาชีพ ไดรับความรูและแนวทางการศึกษาตอดานอาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน ในสาขาวิศวกรรม สาขาสถาปตยกรรม 
สาขาไฟฟากำลัง สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาพืชศาสตร และสาขาภาษาจีนและการเปนผูประกอบการ 
พรอมท้ังไดทราบถึงรายละเอียดของสาขาวิชาท่ีตนมีความสนใจ 

๑๒.๓ ผูจัดทำโครงการ มีรูปเลมรายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและ
แนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตอดานอาชีพ ภายใตโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพรรายงานใหศึกษานิเทศก กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากร   
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับทราบถึงผลการจัดกิจกรรม 

๑๒.๔ ผูเขารวมประชุม การประชุมกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล รับทราบผลการจัดกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตอดานอาชีพ 

๑๒.๕ ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรดานอาชีพสูการปฏิบัติ ไดรับความรูในการทำหลักสูตร
ดานอาชีพ และสามารถนำความรูไดไปจัดทำหลักสูตรดานอาชีพไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - ยังไมปรากฏผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด -  
     13.2 เชิงคุณภาพ 
  - ยังไมปรากฏผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด -  
 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

๗๒,000.- ๓๔,๐๒๘.- - ๓๔,๐๒๘.- - - 
แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
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16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
  - ไมมี - 
     16.2 แนวทางแกไข 
  - ไมมี - 
 
17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 จะดำเนินกิจกรรมตามท่ีกำหนดไวในโครงการ ฯ ในชวงไตรมาสท่ี ๓ ดังนี้ 
  17.1 กิจกรรมท่ี ๖ อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำตลาดออนไลน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม 
  การเรียนรูดานอาชีพ 
 17.2 กิจกรรมท่ี ๗ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 
18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ๑๘.๑ ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
  - สถานศึกษามีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แบบบูรณาการ 
  - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
อยางตอเนื่อง 
 ๑๘.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 
 - บุคลากรรู และเขาใจวิธีดำเนินการขับเคล่ือน และพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง จัดการเรียนการสอน
ในวิชาฝกทักษะ ดานอาชีพ และประสบการณตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ     
 ๑๘.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
  - ผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีทางเลือกเขาสูการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน ท่ีหลากหลาย
และสอดคลองกับความตองการและบริบทในพื้นท่ี 
  - ผูเรียนศึกษาตอในสายอาชีพเพิ่มข้ึนตามบริบทของจังหวัด 
 
๑9. ผูรายงาน  นางสาวพรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ   ตำแหนง  ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะศึกษานิเทศกชำนาญการ 
 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  ๔  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 

1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

2. ช่ือโครงการ    โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี  

                      ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

3. หวงเวลารายงาน     

        ⬜ ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64  -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน ม.ค. 65   -   มี.ค.65   

        ⬜ ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65  ⬜  ไตรมาสท่ี 4 : เดือน ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     

    สถานะโครงการ           ยังไมส้ินสุดโครงการ    ⬜ ส้ินสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง ⬜ ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ท่ี (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

               (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

                            11.3 การพัฒนาคนทุกชวงวัย(เรียน/วัยรุน)    

                (12)  การพัฒนาการเรียนรู 

                          112.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

                          12.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการ          

      ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
 

 

 



4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

• ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 

4.6 นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายหลักขอท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกชวงวัย  

 4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรงดวนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21    

4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

◻ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

                    ◻ แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ

การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

• สอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ    

ยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคท่ี

เทาเทียมโดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายท่ีแตกตาง  

 

 

 



5. หลักการและเหตุผล  

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการให

เด ็กท ุกคนได ร ับการศ ึกษาเป นเวลาส ิบสองป   ต ั ้ งแต ก อนว ัยเร ียนจนจบการศ ึกษาภาคบังค ับอยาง 

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 

ตามวรรคหนึ ่ง เพ ื ่อพัฒนาร างกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติป ญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริม 

และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเน ินการดวย ทั ้งนี้ 

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ 

และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการให

เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา

ตามความถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันท่ี 26 เมษายน 2562  ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.

2562 กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตรีซึ ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล

การดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือ

องคกรอื่นใดที่เกี ่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนา

ฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงาน

รัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

            นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี  

25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ     

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเขารับตำแหนง

อยางเปนทางการ ไดกำหนดใหการศึกษาระดับปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญ นโยบายขอท่ี 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให

ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับ

วัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 

2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบ

ทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษา

ท่ีชัดเจน เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบาย รวมท้ัง Road Map การขับเคล่ือนนโยบาย

และแนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ ซึ่งมีนโยบายการจัดการศึกษา

และการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ใหยึดหลักการพัฒนาเด็กอยาง

เปนองครวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ – จิตใจ 



สังคม และสติปญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 และเพิ่มความสำคัญของการพัฒนา

ดานตัวตน (Self Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ใหมากขึ้น เพื่อใหเด็ก

รูสึกมีคุณคา มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเปนเด็กที่คิดเปน มีเหตุผล และรูจักกำกับตนเอง เปาหมาย

ความสำเรจ็ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยางรอบดานและสมดุล มีความเช่ือมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง 

มีทักษะการคิด กำกับตนเองได และมีความสุข 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ 

จังหวัดเชียงราย (2560-2565) เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย      โดยอาศัยการบูรณาการการ

ทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด

เชียงราย ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(ขอ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ต้ังแตชวงการต้ังครรภ 

วัยเรียน วัยรุน/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู และ

ความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอ         การพัฒนาทักษะ

สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง

อุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนลงมือปฏิบัติมีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง มีการใช

และพัฒนาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสรางผู เรียนใหสามารถกำกับการเรียนรู ของตนเองได 

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศท่ีมุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็กปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัย

มีทักษะทางสมองและทักษะสังคมท่ีเหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนพัฒนาทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ

ดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง 

ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปน

มืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคที่มีรูปแบหลากหลายที่ใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

 ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันกับ

ทุกภาคสวนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการ

เสริมสรางความตระหนัก และพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย     ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายท่ี

มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

 

 

 



6. วัตถุประสงค 

          1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง

และมีพัฒนาการสมวัย 

 2.เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

           3. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวม

ในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวยั 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

.          1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัย

ในทุกดาน 

           2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพข้ันต่ำ

ตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 

           3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ 

ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย 

     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

          เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรที่เกี่ยวของ หนวยงาน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ปฐมวัยของทุกสังกัด ในระดับจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกหนวยงาน จำนวน 260 คน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

10. สถานท่ีดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ในไตรมาส) 

     กิจกรรมท่ี 1  ประชุมผูรับผิดชอบโครงการฯ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     กิจกรรมท่ี 2  จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ  ปรับโครงการฯ 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส) 

      ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ผลการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้ 

     12.1 ผูรับผิดชอบโครงการฯ รวมประชุมรับฟงแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ และแนวทางการ

ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาปบมวัย จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ผาน

ระบบออนไลน เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ในเบ้ืองตน สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการจัดสรรใหจำนวน 45,000 บาท (ส่ีหมื่นหาพันบาทถวน)      

     12.2 จัดทำโครงการช่ือโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวนท่ีของบประมาณ จำนวน 132,600 

บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) 
             12.2.1 ไดรับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจงจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมการขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษา งบ

รายจายอื่น โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 

70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) ซึ่งเดิมไดรับการจัดสรร จำนวน 45,000 บาท (ส่ีหมื่นหาพันบาทถวน) และไดรับ

งบประมาณเพิ่มเติม (Top Up) ใหแกหนวยงานท่ีมีกิจกรรมโดดเดน สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และ

ตัวช้ีวัดท่ี สป.ศธ.กำหนดไวอีก 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) รวมไดรับจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน จำนวน 

70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 02145/20831 ลง

วันท่ี     20 ธันวาคม  2564  เรื่อง แจงจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

              12.2.2 ผูอนุมัติ นายวัลลภ ไมจำปา  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

              12.2.3 ผูเสนอโครงการ (ผูเขียนโครงการ) นางธิดา ขันดาวงศ  ศึกษานิเทศกืชำนาญการพิเศษ  

              12.2.4 ผูอำนวยการกลุม  นายวีรัตน  สานุมิตร ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 

               12.2.5 ผูตรวจสอบโครงการ  นางสาวจันทรแสง  พรมสี  ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน และ พัน

จาตรีฉลอง  ออนนวน  ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

                12.2.6 ผูเห็นชอบโครงการ  นายอภิวัฒน  กันศรีเวียง  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

      12.2 ปรับโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2565  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ลงนามอนุมัติการปรับโครงการฯ โดย นายวัลลภ ไมจำปา  ศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย ณ วันท่ี 28   ธันวาคม  2564 จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) 

      ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) ผลการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้       

      12.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

ตามโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงรา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายในวันอังคาร ท่ี 25  มกราคม 2565 ณ หองประชุมสุพรรณิการ 

โรงแรมเชียงรายแกรนดรูม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๑. เพื่อรวมกันหาแนวทางการจัดต้ังศูนยปฐมวัย

จังหวัดเชียงรายในการเปนศูนยท่ีใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรวมกันขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

ระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  ๒. เพื่อรวมกันพิจารณาโครงการฯ แนวทางการขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายโดยยึดเปาหมายและวัตถุประสงคในโครงการฯ  ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

คณะกรรมการท่ีรวมอบรม รวมกันหาแนวทาง ดังนี้ 

๑. แนวทางการการจัดต้ังศูนยปฐมวัยจังหวัดเชียงรายใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีในจังหวัดและทุกระดับ โดยมีผูวา

ราชการจังหวัดเปนประธานศูนยปฐมวัยจังหวัดเชียงราย ท่ีต้ังอยูท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตุ

ประสงคเพื่อรวมกันขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในจังหวัด โดยคณะกรรมการทุกสังกัดท่ีเกี่ยวของ มีการ

วางแผนจัดประชุมเพื่อรวมกันกำหนดแนวทาง และกรอบการดำเนินงาน 



๒. รวมกนักำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการ กำหนดระยะเวลา บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ และ นำไปตอ

ยอดดำเนินการในระดับสังกัดของตนเอง ท้ัง ๑๑ หนวยงาน  

๓. งบประมาณในการดำเนินการในกิจกรรมนี้ จำนวน ๑๓,๓๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยหาสิบบาทถวน) 

        12.4  จัดทำหนังสือราชการและแบบรายงานการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน

ชาติ ประจำปการศึกษา 2564 ถึงหนวยงานตนสังกัดเพื่อแจงการรายงานการประเมนิฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 

หนวยงานตนสังกัดสรุปรายงานสงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สรุปการรายงานสงสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตอไป  

        12.5 จัดทำหนังสือราชการแจงประชาสัมพันธสงผลงานวิธีปฎิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ดานผูบริหาร 

และดานครูผูสอนถึงทุกสังกัด เพื่อแจงประชาสัมพันธทุกโรงเรียนในสังกัดเขารวมสงผลงานภายในเดือนพฤษภาคม 

2565 เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัด สงในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตอไป  

        12.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ในรูปแบบออนไลน กลุมเปาหมาย

ไดแก ผูบริหารและครูปฐมวัยในสังกัดเอกชนจังหวัดเชียงราย สช. จำนวน 68 โรงเรียน และ ผูบริหารและครู

ปฐมวัยในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 32 จำนวน 12 โรงเรียน รวมผูเขาอบรม 313 คน 

ในวันท่ี 11 มีนาคม 2565 วิทยากรตนทาง  ณ หองประชุมดอยชาง รานกาแฟชาวดอย อำเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย  ผูเขารวมการอบรมไดทำแบบประเมินผลหลังการอบรม พบวามีความพึงพอใจในการอบรมระดับดี

มาก เนื้อหาการอบรมมีประโยชนสามารถนำไปใชในสถานศึกษาได ในเรื่องการดำเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหงชาติ ท้ังนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดจัดทำเกียรติบัตรสำหรับวิทยากร และวุฒิบัตร

สำหรับผูเขารวมอบรมทุกคน  เบิกจายงบประมาณ จำนวน 3,550 บาท (สามพันหารอยหาสิบบาทถวน) 

        12.7 การถอดบทเรียน ตอยอด การพัฒนาทักษะสมองสวนหนาเด็กปฐมวัย (Executive Functions:EF) ใน

รูปแบบออนไลนกลุมเปาหมายไดแก ผูบริหารและครูปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย วันท่ี 25 มีนาคม 2565 

วิทยากรตนทาง ณ หองประชุมรานอาหารลิลล่ีแอนดโฮม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผูเขารวมประชุม

ในรูปแบบ Google Meet จำนวน 100 คน  รูปแบบ You tube สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 

3,000 คน  จากการทำแบบประเมินหลังการจัดกิจกรรมครั้งนี้พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน ระดับ  

ดีมาก  

รูปแบบมีความเหมาะสม วิทยากรมีความรู และประสบการณ สามารถถายทอดประสบการณ วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

การพัฒนาทักษะสมอง EF ไดดีมาก สามารถนำส่ิงท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู การถอดบทเรียน นำไปตอยอด

พัฒนาทักษะสมองแกเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาไดดีมากข้ึน มีความเขาแนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF ดีข้ึน

กวาเดิมมาก โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรผูเช่ียวชาญในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ไดแก 1. นายวีรัตน สานุมิตร   

ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 2. นางสุภาวดี หาญเมธี  ประธานสถาบันรักลูก (รักลูกเลิรนนิ่ง

กรุป) 3.นางประภาพร เช้ือเมืองพาน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพญาเม็งราย    4. นายศิลปชัย ขัน

ดาวงศ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานบูรณาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 5. นางธิดา ขันดา

วงศ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ผูรับผิดชอบโครงการฯ 6. นางวรุณี แกวสุข ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 



7. นายไกรพงษ จินดาคำ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 8. นายพงศพันธุ  ไชยบุญเรือง    ศึกษานิเทศกชำนาญการ

พิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4    

9. นายอุดม  บุญทา ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยน้ำขุนวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2    10.นางสาวจุฑาทิพย  

ทองทากาศ ครูชำนาญการรักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาเม็งราย  11. นางแกนจันทร บุบ

ผาช่ืน ผูอำนวยการโรงเรียนบานตนปลองแดนเมือง 12.นางวรนิทรชญา ซอหนองบัว  ครูชำนาญการ โรงเรียน

อนุบาลเวียงแกน สพป.เชียงราย เขต 4  13. นางจุฑา สนิทดี  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานตนปลองแดน

เมือง 14. นางกรรณิการ  จรัลอารีกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานตนปลองแดนเมือง 15.นางกัณชพร 

อินต๋ัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)  ท้ังนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดจัดทำ

เกียรติบัตรสำหรับวิทยากร และผูเขารวมการถอดบทเรียนฯ ทุกคน  ความสำเร็จเปนไปตามแผน  สัญญาณการ

ถายทอด หรือ รูปแบบการประชุมออนไลน ยังมีขอจำกัด  เบิกงบประมาณจำนวน 3,550  บาท (สามพันหารอยหา

สิบบาทถวน) 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  

        13.1 เชิงปริมาณ 

.          13.1.1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ และจัดการศึกษาใหมพีัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน 

           13.1.2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพ

ข้ันต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 

           13.1.3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ 

ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย 

         13.2 เชิงคุณภาพ 

               เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 2 ภาพ) 

     

          1.ภาพบันทึกเสนอขออนุมัติโครงการฯ               2.ภาพบันทึกเสนอขออนุมัติปรับโครงการฯ                

                  
 

3. ภาพการรวมประชุมรับนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และ การจัดทำโครงการฯเพื่อขอรับงบประมาณ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  

    วันท่ี 25 มกราคม 2565  

         

     
 

 
 

 

 

 



5. ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ วันท่ี 11 มีนาคม 2565 

   
 

    
 

     
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การถอดบทเรียนตอยอดพัฒนาการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF) วันท่ี 25 

มีนาคม 2565 

 

 
 

 
 

      
 

     
 



       
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 



15. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ี

ไดรับท้ังหมด 
 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

70,000 0 0 20,450 0 0 

 

แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     16.1 ปญหา อุปสรรค 

            ไมมี 

     16.2 แนวทางแกไข 

            ไมมี 

 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 

             ดำเนินงานตามโครงการท่ีกำหนดในโครงการตามไตรมาส ในกิจกรรม ท่ี 3 การรายงานมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ปการศึกษา 2564, การคัดเลือกวิธีปฎิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ดานผูบริหารและ

ดานครูผูสอน รอบคัดเลือก  

 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

             เด็กปฐมวัยจะไดรับการพัฒนาคุณภาพตามโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับ

พื้นท่ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 

19. ผูรายงาน  นางธิดา   ขันดาวงศ  ตำแหนง.   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี    4    เดือน เมษายน   พ.ศ.  2565 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการรายงาน ไตรมาส 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

****************************** 

1. ช่ือโครงการ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  

                    ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2565   

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค.  -   ธ.ค. 2564     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค.  -   มี.ค.  2565   

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. -   มิ.ย. 2565     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค.  -   ก.ย.  2565  

สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2565  โครงการท่ีบูรณาการ รวมกับหนวยงานอืน่ 

(กรม/สำนัก/หนวยงาน......................................./กระทรวง..............................................) 

3. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

    3.1 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

        (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

                   11.3 การพัฒนาคนทุกชวงวัย(เรียน/วัยรุน)    

        (12)  การพัฒนาการเรียนรู 

                    112.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

                    12.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

3.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต) 

3.3 แผนแมบทเฉพาะกิจ (ดานการศึกษาปฐมวัย) 

3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการ          

      ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 



      (ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีมุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็ก

ปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางสมองและทักษะสังคมท่ีเหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิง

ผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนพัฒนาทักษะสำคัญ

ดานตางๆ) 

3.6 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

(ดานความมั่นคงของมนุษย) 

3.7 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา เมื่อ

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย)  

 3.6.2 นโยบายเรงดวน (นโยบายขอท่ี 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย) 

3.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     3.10 ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนบัสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (งบ

รายจายอื่น) 

       โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน  

 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 

 

 

 



4. หลักการและเหตุผล  

             ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็ก

ท ุกคนได  ร ับการศ ึกษาเป น เวลาส ิบสองป   ต ั ้ งแต ก อนว ัย เร ียนจนจบการศ ึกษาภาคบ ั งค ับอย  า ง 

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 

ตามวรรคหนึ ่ง เพื ่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับว ัย โดยสงเสริม 

และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเน ินการดวย ทั ้งนี้ 

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ 

และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการให

เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา

ตามความถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหไว ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ.๒๕๖๒กำหนดใหม ีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ มี

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน

ของรัฐหรือองคกรอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและ

พัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของ

หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ ่งสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

               นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี  

25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ     

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเขารับตำแหนง

อยางเปนทางการ ไดกำหนดใหการศึกษาระดับปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญ นโยบายขอท่ี 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให

ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับ

วัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 

2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบ

ทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษา

ท่ีชัดเจน เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบาย รวมท้ัง Road Map การขับเคล่ือนนโยบาย

และแนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ ซึ่งมีนโยบายการจัดการศึกษา

และการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ใหยึดหลักการพัฒนาเด็กอยาง

เปนองครวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ – จิตใจ 



สังคม และสติปญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 และเพิ่มความสำคัญของการพัฒนา

ดานตัวตน (Self Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ใหมากขึ้น เพื่อใหเด็ก

รูสึกมีคุณคา มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเปนเด็กที่คิดเปน มีเหตุผล และรูจักกำกับตนเอง เปาหมาย

ความสำเรจ็ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยางรอบดานและสมดุล มีความเช่ือมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง 

มีทักษะการคิด กำกับตนเองได และมีความสุข 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ 

จังหวัดเชียงราย (2560-2565) เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย      โดยอาศัยการบูรณาการการ

ทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด

เชียงราย ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(ขอ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ต้ังแตชวงการต้ังครรภ 

วัยเรียน วัยรุน/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู และ

ความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอ         การพัฒนาทักษะ

สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง

อุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนลงมือปฏิบัติมีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง มีการใช

และพัฒนาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสรางผู เรียนใหสามารถกำกับการเรียนรู ของตนเองได 

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศท่ีมุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็กปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัย

มีทักษะทางสมองและทักษะสังคมท่ีเหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนพัฒนาทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ

ดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง 

ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปน

มืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคที่มีรูปแบหลากหลายที่ใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

 ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันกับ

ทุกภาคสวนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการ

เสริมสรางความตระหนัก และพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย     ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายท่ี

มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

 

 

 



5. วัตถุประสงค  

          1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง

และมีพัฒนาการสมวัย 

 2.เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

           3. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวม

ในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

6. กลุมเปาหมาย (ระบุผูเขารวมและจำนวน) 

           ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรท่ีเกี่ยวของ หนวยงาน และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ใน

ระดับจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกหนวยงาน จำนวน 260 คน 

7. คาเปาหมายตัวช้ีวัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “ค า เป าหมายต ัวช ี ้ วั ด

โครงการในภาพรวม” ท่ีแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

            7.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน รอยละ 80 

            7.2 จังหวัดเชียงรายมีศูนยปฐมวัยประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

            7.3 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพข้ัน

ต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 

            7.4 ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ 

ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย และมีการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมดานการบริหารและการจัดประสบการณ มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practices) สำหรับผูบริหาร  ครูปฐมวัย ศึกษานิเทศก และผูรับผิดชอบโครงการฯ 

8. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวช้ีวัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

       1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน 

                 2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพ

ข้ันต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 

                  3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ 

ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย 

 8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

                  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

9. วิธีดำเนินการ 



 9.1 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมรับนโยบาย แนวทางการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาปฐมวัยจากสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ  แตงต้ังคณะกรรมการ  

          9.2 กิจกรรมท่ี 2  ประชุมช้ีแจง คณะกรรมการ และ ผูเกี่ยวของ เพื่อออกแบบกิจกรรมในรายละเอียด และ 

แนวทางการจัดต้ังศูนยปฐมวัยจังหวัดเชียงราย  

          9.3 กิจกรรมท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 โรงเรียน

เอกชนในสังกัด โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 32 และ ศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

          9.4 กิจกรรมท่ี 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอดการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions : EF) เด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

 9.5 กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

โรงเรียนเอกชนในระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions : EF) เด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

           9.6 กิจกรรมท่ี 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะ

สมอง(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

           9.7 กิจกรรมท่ี 7 การประชุม สรุป ผลการดำเนินงาน รายงานผล 

แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผูควบคุม ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 

ตุลาคม-

ธันวาคม 64 

ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 

มกราคม-

มีนาคม 65 

ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 

เมษายน-

มิถุนายน65 

ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 

กรกฎาคม-

กันยายน65 

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมรับนโยบายสวนกลาง 

จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ  แตงต้ัง

คณะกรรมการ 

√ - - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมช้ีแจง ผูเกี่ยวของ - - - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

2.1 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสวนกลาง √ - - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

2.2 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

โครงการฯ 
- 13,350 - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  

- 21,400 - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอด

การพัฒนาทักษะสมอง (EF) เด็กปฐมวัย  

 21,400   นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม 

ประเมินผล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

- 13,300 - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    



ปฐมวัยแหงชาติโรงเรียนเอกชนในระบบและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะ

สมอง(Executive Functions : EF) เด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

กิจกรรมท่ี 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู คัดเลือก

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)การ

พัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions : 

EF) เด็กปฐมวัย  

- - - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 6.1 การคัดเลือก รอบตัวแทนสังกัด   17,300  นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 6.2 การคัดเลือก รอบตัวแทน

ระดับจังหวัด 

  28,000  นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 7 อบรม เชิงปฏิบัติการ 

คณะกรรมการโครงการฯ และสรุป ผลการ

ดำเนินงาน รายงานผล 

     

7.1 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

โครงการฯ และสรุป ผลการดำเนินงาน รายงานผล 

- - - 17,850 นายวีรัตน สานุ

มิตร    

7.2 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสรุป และ

ถอดบทเรียน สวนกลาง 

- - - √ นายวีรัตน  

สานุมิตร    

รวมท้ังโครงการ - 69,450 45,300 17,850 นายวีรัตน  

สานุมิตร    

 

 

10. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนท่ีดำเนินการ) 

      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

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

      สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ในระดับจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) 

ทุกหนวยงานในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

12. งบประมาณ (จำนวนท่ีไดรับจัดสรร 45,000 บาท พรอมระบุตัวคูณ) 

      จำนวนท่ีเสนอของบประมาณ 132,600 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน)  ตามรายละเอียด

การใชงบประมาณ 

 

  

 

 



รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ ไมใช

งบประมาณ 

- - - 

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมช้ีแจง ผูเกี่ยวของ 

                  2.1 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมรับฟงแนว

ทางการดำเนินงานจากสวนกลาง จำนวน 1 คน   

- - - - 

                   2.2 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

โครงการฯ 

จำนวน 35 คน จำนวน 1 วัน 

-คาอาหารกลางวัน 250*35*1 = 8,750 บาท 

-คาอาหารวาง        50*2*35  = 3,500 บาท 

-คาเอกสารประกอบการประชุม = 500 บาท 

-คาสมนาคุณวิทยากร  600 บาท 

13,350 600 12,250 500 

กิจกรรมท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 

จำนวน 50 คน จำนวน 1 วัน 

 -คาอาหารกลางวัน 250*50*1 = 12,500 บาท 

-คาอาหารวาง        50*2*50  = 5,000 บาท 

-คาเอกสารประกอบการประชุม 50*30 = 1500  

-คาสมนาคุณวิทยากรการฝกอบรม   = 2,400 บาท 

21,400 2,400 17,500 1,500 

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอดการพัฒนา

ทักษะสมอง (Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย 

โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

จำนวน 50 คน จำนวน 1 วัน 

 -คาอาหารกลางวัน 250*50*1 = 12,500 บาท 

-คาอาหารวาง        50*2*50  = 5,000 บาท 

-คาเอกสารประกอบการประชุม 50*30 = 1,500 บาท 

-คาสมนาคุณวิทยากรการฝกอบรม   = 2,400  บาท 

21,400 2,400 17,500 1,500 



กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติโรงเรียนเอกชน

ในระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะ

สมอง(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียน

ตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 วัน   

-คาพาหนะ  10 * 800  = 8,000 บาท 

-คาเบ้ียเล้ียง 10*240*2  = 4,800 บาท 

-เอกสารเครื่องมือนิเทศ 10*50  = 500 บาท 

 

13,300 - 12,800 500 

 

 

 

 



รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ี

เปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะสมอง

(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียน

ตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

                6.1 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 

Practice) ในระดับตัวแทนสังกัด  

จำนวน 16 คน จำนวน 1 วัน 

1) คาอาหารกลางวัน 250*16*1 = 4,000 บาท 

2) คาอาหารวาง        50*2*16  = 1,600 บาท 

3) คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก  16 คน  16*700 = 

11,200 บาท 

4) คาเอกสารประกอบการคัดเลือก  500 บาท  

 

 

17,300 

 

 

11,200 

 

 

5,600 

 

 

500 

                 6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู นำเสนอผลงาน 

และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การ

พัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions : EF) เด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

ในระดับจังหวัด  

จำนวน 50 คน จำนวน 1 วัน 

จำนวน 50 คน จำนวน 1 วัน 

 -คาอาหารกลางวัน 250*50*1 = 12,500 บาท 

-คาอาหารวาง        50*2*50  = 5,000 บาท 

- คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก  10 คน  10*700 = 

7,000 บาท 

-  เอกสารประกอบการคัดเลือก  500 บาท 

- โลรางวัลและเกียรติบัตร   3,000 บาท 

28,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับภาค 

จำนวน 7 คน จำนวน 1 วัน 

- - - - 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 7 การประชุม สรุป ผลการดำเนินงาน รายงาน

ผล 

                  7.1 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

โครงการฯและ ถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนนิงาน 

เสนอแนะปญหา ขอเสนอแนะ 

จำนวน 35 คน จำนวน 1 วัน 

-คาอาหารกลางวัน 250*35*1 = 8,750 บาท 

-คาอาหารวาง        50*2*35  = 3,500 บาท 

-คาเอกสารประกอบการประชุมและรายงาน = 5,000  

-คาสมนาคุณวิทยากร  600 บาท 

 

 

17,850 

 

 

600 

 

 

12,250 

 

 

5,000 

                   7.2 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปถอด

บทเรียนผลการดำเนินงานในสวนกลาง จำนวน 1 คน  

  

- - - - 

รวม 132,600 24,200 95,400 13,000 

 
               

13. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 ช่ือ     นางธิดา     นามสกุล    ขันดาวงศ 

 โทรศัพทมือถือ 080  497 8816  โทรศัพท  053-719481   โทรสาร  053-719483 

 E–mail : tidauang@gmail.com  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอมสำหรับการเขา

เรียนในระดับประถมศึกษา 

      2. การดำเนินงานเกี่ยวกับการพฒันาเด็กปฐมวัยของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกสังกัด เปนไปในทิศทางเดียวกัน มี

การบูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ 

      3. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังท่ีไดรับการขยายผลการดำเนินงานมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 
 

 

 

mailto:tidauang@gmail.com
mailto:tidauang@gmail.com


 



 

     

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  

****************************** 

1. ช่ือโครงการ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  

                    ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2565   

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค.  -   ธ.ค. 2564     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค.  -   มี.ค.  2565   

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. -   มิ.ย. 2565     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค.  -   ก.ย.  2565  

สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2565  โครงการท่ีบูรณาการ รวมกับหนวยงานอืน่ 

(กรม/สำนัก/หนวยงาน......................................./กระทรวง..............................................) 

3. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

    3.1 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

        (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

                   11.3 การพัฒนาคนทุกชวงวัย(เรียน/วัยรุน)    

        (12)  การพัฒนาการเรียนรู 

                    112.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

                    12.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

3.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต) 

3.3 แผนแมบทเฉพาะกิจ (ดานการศึกษาปฐมวัย) 

3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการ          

      ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

 

 



3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

      (ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีมุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็ก

ปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางสมองและทักษะสังคมท่ีเหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิง

ผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนพัฒนาทักษะสำคัญ

ดานตางๆ) 

3.6 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

(ดานความมั่นคงของมนุษย) 

3.7 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา เมื่อ

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย)  

 3.6.2 นโยบายเรงดวน (นโยบายขอท่ี 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย) 

3.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรบัปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     3.10 ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนบัสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (งบ

รายจายอื่น) 

       โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน  

 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา

เพื่อพัฒนาการศึกษา 

 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 



4. หลักการและเหตุผล  

             ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็ก

ท ุกคนได  ร ับการศ ึกษาเป น เวลาส ิบสองป   ต ั ้ งแต ก อนว ัย เร ียนจนจบการศ ึกษาภาคบ ั งค ับอย  า ง 

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 

ตามวรรคหนึ ่ง เพื ่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับว ัย โดยสงเสริม 

และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเน ินการดวย ทั ้งนี้ 

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ 

และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการให

เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา

ตามความถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหไว ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ.๒๕๖๒กำหนดใหม ีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ มี

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน

ของรัฐหรือองคกรอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและ

พัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของ

หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ ่งสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

               นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี  

25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ     

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเขารับตำแหนง

อยางเปนทางการ ไดกำหนดใหการศึกษาระดับปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญ นโยบายขอท่ี 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให

ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับ

วัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 

2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบ

ทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษา

ท่ีชัดเจน เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบาย รวมท้ัง Road Map การขับเคล่ือนนโยบาย

และแนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ ซึ่งมีนโยบายการจัดการศึกษา

และการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ใหยึดหลักการพัฒนาเด็กอยาง

เปนองครวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ – จิตใจ 



สังคม และสติปญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 และเพิ่มความสำคัญของการพัฒนา

ดานตัวตน (Self Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ใหมากขึ้น เพื่อใหเด็ก

รูสึกมีคุณคา มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเปนเด็กที่คิดเปน มีเหตุผล และรูจักกำกับตนเอง เปาหมาย

ความสำเรจ็ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยางรอบดานและสมดุล มีความเช่ือมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง 

มีทักษะการคิด กำกับตนเองได และมีความสุข 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ 

จังหวัดเชียงราย (2560-2565) เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย      โดยอาศัยการบูรณาการการ

ทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด

เชียงราย ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(ขอ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ต้ังแตชวงการต้ังครรภ 

วัยเรียน วัยรุน/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู และ

ความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอ         การพัฒนาทักษะ

สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง

อุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนลงมือปฏิบัติมีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง มีการใช

และพัฒนาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสรางผู เรียนใหสามารถกำกับการเรียนรู ของตนเองได 

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศท่ีมุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็กปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัย

มีทักษะทางสมองและทักษะสังคมท่ีเหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนพัฒนาทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ

ดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง 

ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปน

มืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคที่มีรูปแบหลากหลายที่ใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

 ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันกับ

ทุกภาคสวนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการ

เสริมสรางความตระหนัก และพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย     ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายท่ี

มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

 

 

 



5. วัตถุประสงค  

          1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง

และมีพัฒนาการสมวัย 

 2.เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

           3. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวม

ในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

6. กลุมเปาหมาย (ระบุผูเขารวมและจำนวน) 

           ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรท่ีเกี่ยวของ หนวยงาน และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ใน

ระดับจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกหนวยงาน จำนวน 260 คน 

7. คาเปาหมายตัวช้ีวัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “ค า เป าหมายต ัวช ี ้ วั ด

โครงการในภาพรวม” ท่ีแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

            7.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน รอยละ 80 

            7.2 จังหวัดเชียงรายมีศูนยปฐมวัยประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

            7.3 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพข้ัน

ต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 

            7.4 ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ 

ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย และมีการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมดานการบริหารและการจัดประสบการณ มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practices) สำหรับผูบริหาร  ครูปฐมวัย ศึกษานิเทศก และผูรับผิดชอบโครงการฯ 

8. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวช้ีวัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ) 

 8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

       1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน 

                 2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพ

ข้ันต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 

                  3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ 

ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย 

 8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

                  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

 

 



9. วิธีดำเนินการ 

 9.1 กิจกรรมท่ี 1  จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ  แตงต้ังคณะกรรมการ  

          9.2 กิจกรรมท่ี 2  ประชุมช้ีแจง คณะกรรมการ และ ผูเกี่ยวของ เพื่อออกแบบกิจกรรมในรายละเอียด และ 

แนวทางการจัดต้ังศูนยปฐมวัยจังหวัดเชียงราย  

          9.3 กิจกรรมท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 โรงเรียน

เอกชนในสังกัด โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 32 และ ศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

          9.4 กิจกรรมท่ี 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอดการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions : EF) เด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

 9.5 กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

โรงเรียนเอกชนในระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions : EF) เด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

           9.6 กิจกรรมท่ี 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะ

สมอง(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

           9.7 กิจกรรมท่ี 7 การประชุม สรุป ผลการดำเนินงาน รายงานผล 

แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผูควบคุม ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 

ตุลาคม-

ธันวาคม 64 

ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 

มกราคม-

มีนาคม 65 

ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 

เมษายน-

มิถุนายน65 

ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 

กรกฎาคม-

กันยายน65 

กิจกรรมท่ี 1  จัดทำโครงการ ขออนุมัติ

โครงการ  แตงต้ังคณะกรรมการ 

√ - - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมช้ีแจง ผูเกี่ยวของ - - - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

2.1 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสวนกลาง √ - - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

2.2 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

โครงการฯ 
- 13,350 - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  

แบบออนไลน 

- √ - -  นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอด

การพัฒนาทักษะสมอง (EF) เด็กปฐมวัย  

แบบออนไลน 

- √ - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติโรงเรียนเอกชนใน
- 13,300 - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    



ระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะสมอง

(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียนตนแบบ

นำรองจากทุกสังกัด 

กิจกรรมท่ี 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู คัดเลือก

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)การ

พัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions : 

EF) เด็กปฐมวัย แบบออนไลน   

- - - - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 6.1 การคัดเลือก รอบตัวแทนสังกัด   17,300  นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 6.2 การคัดเลือก รอบตัวแทน

ระดับจังหวัด 

  26,050  นายวีรัตน  

สานุมิตร    

กิจกรรมท่ี 7 อบรม เชิงปฏิบัติการ 

คณะกรรมการโครงการฯ และสรุป ผลการ

ดำเนินงาน รายงานผล 

     

7.1 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

โครงการฯ และสรุป ผลการดำเนินงาน รายงานผล 

แบบออนไลน 

- - - √ นายวีรัตน สานุ

มิตร    

7.2 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสรุป และ

ถอดบทเรียน สวนกลาง แบบออนไลน   

- - - √ นายวีรัตน  

สานุมิตร    

รวมท้ังโครงการ - 26,650 43,350 - นายวีรัตน  

สานุมิตร    

 

 

10. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนท่ีดำเนินการ) 

      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

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

      สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ในระดับจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) 

ทุกหนวยงานในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

12. งบประมาณ  

      จำนวนจำนวนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)                            

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ ไมใช

งบประมาณ 

- - - 

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมช้ีแจง ผูเกี่ยวของ 

                  2.1 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมรับฟงแนว

ทางการดำเนินงานจากสวนกลาง จำนวน 1 คน   

- - - - 

                   2.2 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

โครงการฯ 

จำนวน 35 คน จำนวน 1 วัน 

-คาอาหารกลางวัน 250*35*1 = 8,750 บาท 

-คาอาหารวาง        50*2*35  = 3,500 บาท 

-คาเอกสารประกอบการประชุม = 500 บาท 

-คาสมนาคุณวิทยากร  600 บาท 

13,350 600 12,250 500 

กิจกรรมท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 

จำนวน 250 คน จำนวน 1 วัน แบบออนไลน 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอดการพัฒนา

ทักษะสมอง (Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย 

โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

จำนวน 250 คน จำนวน 1 วัน แบบออนไลน 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติโรงเรียนเอกชน

ในระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะ

สมอง(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียน

ตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 วัน   

-คาพาหนะ  10 * 800  = 8,000 บาท 

-คาเบ้ียเล้ียง 10*240*2  = 4,800 บาท 

-เอกสารเครื่องมือนิเทศ 10*50  = 500 บาท 

 

13,300 - 12,800 500 

 

 

 



รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ี

เปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะสมอง

(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียน

ตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

                6.1 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 

Practice) ในระดับตัวแทนสังกัด  

จำนวน 16 คน จำนวน 1 วัน 

1) คาอาหารกลางวัน 250*16*1 = 4,000 บาท 

2) คาอาหารวาง        50*2*16  = 1,600 บาท 

3) คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก  16 คน  16*700 = 

11,200 บาท 

4) คาเอกสารประกอบการคัดเลือก  500 บาท  

 

 

17,300 

 

 

11,200 

 

 

5,600 

 

 

500 

                 6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู นำเสนอผลงาน 

และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การ

พัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions : EF) เด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด 

ในระดับจังหวัด  

จำนวน 50 คน จำนวน 1 วัน 

จำนวน 50 คน จำนวน 1 วัน 

 -คาอาหารกลางวัน 250*50*1 = 12,500 บาท 

-คาอาหารวาง        50*2*50  = 5,000 บาท 

- คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก  10 คน  10*700 = 

7,000 บาท 

- โลรางวัลและเกียรติบัตร   1,550 บาท 

26,050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับภาค 

จำนวน 7 คน จำนวน 1 วัน 

- - - - 



กิจกรรมท่ี 7 การประชุม สรุป ผลการดำเนินงาน รายงาน

ผล แบบออนไลน 

                  7.1 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

โครงการฯและ ถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนนิงาน 

เสนอแนะปญหา ขอเสนอแนะ แบบออนไลน 

จำนวน 35 คน จำนวน 1 วัน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

                   7.2 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปถอด

บทเรียนผลการดำเนินงานในสวนกลาง จำนวน 1 คน แบบ

ออนไลน  

- - - - 

รวม 70,000 18,800 48,150 3,050 

 

13. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 ช่ือ     นางธิดา     นามสกุล    ขันดาวงศ 

 โทรศัพทมือถือ 080  497 8816  โทรศัพท  053-719481   โทรสาร  053-719483 

 E–mail : tidauang@gmail.com  

 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอมสำหรับการเขา

เรียนในระดับประถมศึกษา 

      2. การดำเนินงานเกี่ยวกับการพฒันาเด็กปฐมวัยของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกสังกัด เปนไปในทิศทางเดียวกัน มี

การบูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ 

      3. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังท่ีไดรับการขยายผลการดำเนินงานมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 
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เอกสารประกอบการรายงานไตรมาส 2 

(มกราคม – มีนาคม 2565)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 

ท่ี  ศธ ๐๒๖๘/                             วันท่ี     4 มกราคม  2565 

เร่ือง   ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

                      1. เร่ืองเดิม 

                          ตามท่ีทานไดอนุมัติการปรับโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) ตามบันทึก
ขอความสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล)  ท่ี  ศธ ๐๒๖๘/     ลงวันท่ี  27  
ธันวาคม  2564  นั้น 
 

                     2. ขอเท็จจริง 

                                        กลุมงานบูรณาการนิเทศการศึกษา กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผล จะไดดำเนินการจัด

ตามกิจกรรมที่ 2.2 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการโครงการฯ ในวันที่ 25  มกราคม  พ.ศ. 2565 ณ หอง

ประชุมสุพรรณิการ โรงแรมเชียงรายแกรนดรูม ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. จึงขออนุมัติงบประมาณใน

โครงการ ฯ โดยมีผูเขารวมประชุม จำนวน 35  คน จำนวน 1 วัน งบประมาณ รวม 13,350  บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสาม

รอยหาสิบบาทถวน) ตามรายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 

                          1) คาอาหารกลางวัน 250*35*1 = 8,750 บาท 

                          2) คาอาหารวาง        50*2*35  = 3,500 บาท 

                          3) คาเอกสารประกอบการประชุม = 500 บาท 

                          4) คาสมนาคุณวิทยากร  600 บาท 

                              รวมเปนเงินท้ังส้ิน  13,350   บาท 

                      3. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

                                       1)หนังสือ สป.ศธ.ที่ ศธ 0201.5/21224 ลว 24 ธันวาคม 2564  เรื่อง แจงการโอน

จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี จำนวน 42,000 บาท (ส่ีหมื่นสองพันบาทถวน) 

                          2) หนังสือ สป.ศธ.ที่ ศธ 02145/20831 ลว 20 ธันวาคม 2564  เรื ่อง แจงจัดสรร

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

ระดับพื้นท่ี จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 



 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการ 

 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

……………………................................................................................................................................................….. 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ          กำหนดให

มี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ขึ้น โดยอาศัยการบูรณา

การการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจงึได

ดำเนินโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย  

  เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย        จึง

ประกาศแตงตั ้งคณะกรรมการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด

เชียงราย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบดวย  

1.1 ศึกษาธิการภาค 16 

1.2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย             

1.3 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1    

1.4 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2   

1.5 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3   

1.6 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   

1.7 ผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 32         

1.8 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวดัเชียงราย       

1.9 ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย 

1.10 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  

1.11 ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

1.12 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวดัเชียงราย 

1.13 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 



1.14 ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1.15 ผูอำนวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล 

2. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบดวย 

2.1 นายวัลลภ  ไมจำปา         ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                      ประธานกรรมการ  

2.2 นายอภิวัฒน  กันศรีเวียง   รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย      รองประธานกรรมการ  

2.3 พันจาตรีฉลอง  ออนนวน  ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน                 กรรมการ 

2.4 นายกริช  มากกุญชร        ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา                 กรรมการ 

2.5 นางจินดา  กำลังประสิทธิ์   ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน                   กรรมการ 

2.6 นางเกษณี  สีไพร             ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ                กรรมการ 

2.7 นางภัทพิชชา  ไชยรินทร   ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล                กรรมการ 

2.8 นางสุรินทร  รุดเครือ        ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด                            กรรมการ 

2.9 นางสาวจันทรแสง  พรมสี  ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน                กรรมการ 

          2.10 นายวีรัตน  สานุมิตร  ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   

                                                                                           กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี : อำนวยการความสะดวก ใหคำแนะนำ  สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาอันอาจจะเกิดข้ึน 

เพื่อใหการดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เปนไป

ดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ    

3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 

3.1 นายวีรัตน  สานุมิตร  ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   

                                                                                                  ประธานกรรมการ 

3.2 นายรชัพล  ศรีธรรม  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดเชียงราย             กรรมการ 

3.3 นายบรรพต  ขันคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 1                                                                                                    กรรมการ 

3.4 นางจีราวรรณ  ศรีนิล  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 1                                                                               กรรมการ 

          3.5 นางสาวอิชยาพัฒน  มณีร ัตน  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1                                                                               กรรมการ 



3.6 นางกังสดาล  แจงมณี ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2                                                                                                   กรรมการ 

          3.7 นางสาวโสภาพร  ไสยแพทย  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3                                                                              กรรมการ 
          3.8 นายพงศพันธุ  ไชยบุญเรือง  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4                                                                                     กรรมการ 

3.9 พ.ต.ต.ศักด์ิ  สบบง  นายตำรวจนิเทศก สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 32  

                                                                                 กรรมการ 

          3.10 นางปทิตา  สมุทรารินทร    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ   สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย                                                                    กรรมการ 

3.11 นางศุภร พลธนะ    นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ชำนาญการ  สังกัดสำนักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย                                                                                 กรรมการ 

          3.12 นางธัญญรัตน คำสุรันดร  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                                                       
                                                                                                                       กรรมการ 
         3.13 นางอุไรวรรณ ชัยมินทร    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย                                                                                                    กรรมการ 

3.14 นางทัศนีย  การเร็ว  รองผูอำนวยการโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    กรรมการ 

3.15 นางสาวปวริศา  ศิริตัน        รองผูอำนวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล           กรรมการ 

          3.16 นายสะอาด คำตัน               ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 

3.17 นายศิลปชัย ขันดาวงศ         ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 

3.18 นางนรนิทร ชมช่ืน               ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 

3.19 นางดวงคิด จรเอกา             ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 

3.20 นางสาวนันทนา จันทรฝน      ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 

3.21 นางวรุณี  แกวสุข               ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 

3.22 นายอนุรักษ พรมเลข           ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 

3.23 นายเกษมสรรค เขตบุญไสย   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 

3.24 นางกุลจิรา  บัวผัน              ศึกษานิเทศกชำนาญการ                                   กรรมการ 

3.25 นางสาวสะติม คำมา            ศึกษานิเทศกชำนาญการ                                  กรรมการ 

3.26 นางสาวพรรนาพัชร  ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศกชำนาญการ                              กรรมการ           

3.27 นายไกรพงษ  จินดาคำ         นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ                      กรรมการ 

3.28 นางสาวมธุรักดา  ณขัติ         นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                            กรรมการ  



3.29 เจาหนาท่ีกลุมนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย                                             กรรมการ 

3.30  เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาการศึกษา ศธจ.เชียงราย                                             กรรมการ 

3.31 เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.เชียงราย                                     กรรมการ   

3.32 นางธิดา ขันดาวงศ              ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 

3.33  นางเสารวลักษณ  นันชัยบัว   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี :  ดำเนินการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายตามโครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการ   

4. คณะกรรมการฝายการเงิน 

        4.1 นายศิลปชัย ขันดาวงศ    ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                            ประธานกรรมการ  

        4.2 นางวรุณี  แกวสุข          ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                                       กรรมการ             

        4.3 นางสาวธัญชญากาญจน  กันทะวงค นักวิชาการการเงินและบัญชี                            กรรมการ 

        4.4 นางณิชานันท  ผิวมณี     นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                             กรรมการ 

        4.5  นางธิดา ขันดาวงศ        ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                    กรรมการและเลขานุการ 

        4.6 นางเสารวลักษณ นันชัยบัว  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        มีหนาท่ี : ดำเนินการดานการเงินและพัสดุที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย 

เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

5. คณะกรรมการฝายประเมินผลและรายงานผล 

        5.1 นายวีรัตน สานุมิตร ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ประธานกรรมการ 

        5.2 นายศิลปชัย ขันดาวงศ     ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                        รองประธานกรรมการ 

        5.3 นางวรุณี  แกวสุข   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                                             กรรมการ  

        5.4 นางธิดา ขันดาวงศ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                           กรรมการและเลขานุการ 

        5.5 นางเสารวลักษณ นันชัยบัว  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

        มีหนาท่ี :  ดำเนินการดานการสรุปรายงานการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี

จังหวัดเชียงรายตามโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เปนไปดวย

ความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ   



                    ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามประกาศนี้ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

   ประกาศ ณ วันท่ี    7     มกราคม   พ.ศ. 2565  

                   

                                                                   (นายวัลลภ  ไมจำปา) 

       ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 



 

 
 



















 





 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ช่ือโครงการ โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ในระดับจังหวัด  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64       ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน  ม.ค. 65   -   มี.ค. 65    
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน  ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต /การพัฒนาคนทุกชวงวัย) 
4.3 แผนปฏรูิปประเทศ (ดานการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ...........................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.......................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบติัราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
       ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบงงานภายใน
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2560 เพื่อใหการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและภารกิจสำคัญในการจัดการดานการศึกษา สงเสริม สนับสนุนในการ
จัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาคนอยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดชีวิต 
ท้ังนี้การตรวจราชการเปนกลไกและเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายแหงรัฐ เปนการ
สนับสนุนใหการบริหารราชการแผนดิน และการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผล
การดำเนินงานของหนวยงานของรัฐดานนโยบายและแผนงานเพื่อทำหนาท่ีในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม
และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศใหคำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549 ขอ 12 กำหนดใหการตรวจราชการในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปและแจงให
หนวยรับตรวจทราบ ดำเนินการตรวจราชการและรายงานผลการตรวจราชการตอปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทุกครั้งเมื่อเสร็จส้ินการตรวจราชการ และรายงานสรุปภาพรวมปละสองครั้ง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหนาที ่ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ กำกับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการหรือหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ     
จึงไดจัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการและดำเนินการเกี ่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง               
ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพื่อสงเสริมเครือขายการตรวจราชการ โดยบูรณาการเก็บขอมูลท่ีสนับสนุนการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
 6.2 เพื่อรายงานความกาวหนา ความสำเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาตอ
ผูบริหารระดับสูง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 6.3 เพื่อรวมลงพื้นท่ีตรวจราชการกับคณะผูตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1) รอยละ 100 ของสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ไดรับการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  
 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีสรุปรายงานความกาวหนา ความสำเร็จ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร 

7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
            1) สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ที่ไดรับการตรวจติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร สามารถสะทอนขอมูลใหกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได
อยางมีคุณภาพ 
 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีสรุปรายงานความกาวหนา ความสำเร็จ ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร และไดขอมูลท่ีสามารถนำไปสูการบริหารจัดการ  
เพื่อนำไปแกไข ปรับปรุง พัฒนางานตอไป      
8. กลุมเปาหมายโครงการ  สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย   
9. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม พ.ศ.2564 – กันยายน  พ.ศ.2565 
10. สถานท่ีดำเนินการ สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ในไตรมาสท่ี 2) 

11.1 จัดทำขอมูลรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามเผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของคณะผูตรวจราชการ จากผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผูตรวจราชการ เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๖ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ตามประเด็น ที่เกี ่ยวของในประเด็น : การฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเด็นการตรวจติดตาม      

ขอท่ี 5 การเตรียมความพรอมของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อรองรับการเรียนการสอนในชวงของการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ท้ังแบบ On site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ประเด็น : การจัดการ
สิ่งแวดลอมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (BCG Model) และประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน 

11.2 จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการ
ดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 

2/2564 ระยะท่ี 3 (เดือนกุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2565)  
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาสท่ี 2) 

12.1 รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามเผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของคณะผูตรวจราชการ จากผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผูตรวจราชการ เขตตรวจราชการท่ี ๑๖ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ตามประเด็น ที่เกี่ยวของในประเด็น : การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประเด็นการตรวจติดตาม ขอท่ี 5 การเตรียมความ
พรอมของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อรองรับการเรียนการสอนในชวงของการแพรระบาดของโรคโค
วิด-19 ท้ังแบบ On site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ประเด็น : การจัดการส่ิงแวดลอมสีเขียวเพื่อ
ความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 
และประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน โดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เปนผูรายงาน
ผลการดำเนินงานดังกลาว ในการรับการตรวจราชการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ Zoom Meeting ในวันจันทร  
ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕'๖๕ ณ หองประชุม จอมกิตติ ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

12.2 รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการดาน
สาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2/2564 

ระยะท่ี 3 (เดือนกุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2565) 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
13.1 เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On Site รูปแบบเดียว    ....235…แหง 
2) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (สอนแบบ On Site รวมกับแบบอื่นๆ)    .....212..แหง 
3) สถานศึกษาไมไดเปดเรียนแบบ On site  

 แตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ,On air, On Demand, On Hand     ……5...แหง 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

  1. หนวยการทางการศึกษาไดรับการตรวจ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ตรวจติดตามนโยบายเรงดวน เชนการตรวจ ติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

  2. หนวยงานทางการศึกษาไดรับการแนะนำการพัฒนาทางวิชาการและการดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยางตอเนื่อง   
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ) 
15. งบประมาณ 
 

งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

60,000 0.00 10,476.00 0.00 0.00 0.00 
หมายเหตุ ** ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณมาให  
             ในสวนของคาใชจายงบประมาณไตรมาสท่ี 1 รอดำเนินการเบิกจายหากไดรับจัดสรรงบประมาณ 
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แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
16.1 ปญหา อุปสรรค 

 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
กิจกรรมท่ี 1  บูรณาการขอมูลท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ 

      -  เก็บรวมรวมขอมูล 
        - ประชุม เพื่อรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สังเคราะห จัดกระทำขอมูลท่ีเก็บขอมูลจากสถานศึกษาใน

พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จำนวน 18  อำเภอ  โดยศึกษานิเทศกประจำอำเภอ/พื้นท่ีรับผิดชอบ 
 กิจกรรมท่ี 2  รวมลงพื้นท่ีตรวจราชการกับคณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่น  ๆท่ีเกี่ยวของ 
และลงพื้นท่ีเก็บขอมูลตามประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในรอบท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 กิจกรรมท่ี 3  รับการตรวจราชการ จากคณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมท่ี 4  สรุปรายงานความกาวหนา ความสำเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
           - จัดประชุมการจัดทำรายงาน  สรุปและเขียนรายงาน 
             - จัดทำรูปเลมเอกสารรายงาน 
             - จัดทำแผนพับ บทความ ประชาสัมพันธ  
             - จัดเตรียมนำเสนอ ในรูปแบบ  PPT หรือ VTR  หรือรูปแบบอื่น ๆ  
 
18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

18.1 หนวยการทางการศึกษาไดรับการตรวจ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, 
การตรวจติดตามและประเมินผลตามนโยบายเฉพาะดานของกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) และ       
การตรวจติดตามในกรณีพิเศษหรือเรงดวนอื่นๆ เชนการตรวจ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

18.2 หนวยงานทางการศึกษาไดรับการแนะนำการพัฒนาทางวิชาการและการดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยางตอเนื่อง      
 
๑9. ผูรายงาน   นางสาวนันทนา  จันทรฝน      ตำแหนง    ศึกษานิเทศก    
  นางเสารวลักษณ  นันชัยบัว ตำแหนง   ศึกษานิเทศก    
  นางสาวสะติม  คำมา  ตำแหนง    ศึกษานิเทศก    
 
20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี .....1.......... เดือน ......เมษายน.....พ.ศ. .........2565.............. 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

2. ช่ือโครงการ การขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผาน
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

3. หวงเวลารายงาน     

  ◻  ◻ ไตรมาสท่ี 1 - 4 : เดือน ธ.ค. 63 - ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ  ◻  ◻ ยังไมส้ินสุดโครงการ            ◻ ส้ินสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง ⬜ ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

   ◻ 4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

◻4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

◻4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (12 ดานการศึกษา) 

◻4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
         (1.การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

◻4.5 แผนความม่ันคง (1.การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย) 

◻4.6 นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกชวงวัย ) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21) 

◻4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

◻  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

◻  ◻◻◻◻◻◻◻ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพือ่
สรางขีดความสามารถ 

                     ในการแขงขันของประเทศ 

◻  ◻ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

◻  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

◻  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

◻  ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

◻ 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

◻◻◻ ◻ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 



◻◻◻◻◻◻ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

◻◻◻ ◻ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ◻ 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

◻ ◻ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     ◻ ◻๔.8.1  ⬜ แผนงานพื้นฐาน 

    ◻ ๔.8.2  ⬜ แผนงานยุทธศาสตร 

         ◻  ◻ ◻แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

         ◻  ◻◻ แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

         ◻  ◻ แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 

         ◻ ◻  แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

                   ◻  ◻ แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ◻ ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 

         ◻  ◻◻ แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

         ◻ ◻ แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

         ◻ ◻ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 

         ◻  แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

                   ◻  ◻แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                   ◻ ◻◻แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เชียงราย  โดยไดกำหนดวิสัยทัศนไว “เชียงรายเมืองแหงคุณภาพการศึกษา  พัฒนาสูสากล* บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมลานนา มวลประชาอยูเย็นเปนสุข (สากล* หมายถึง การพัฒนาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
พื้นที่พิเศษ   เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Greater Mekong Sub 
region (GMS) และประชาคมโลก) และไดกำหนดยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการ
ศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย นายล โดยสอดคลองกับศักยภาพ  อัตลักษณ 
และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อใหมีทักษะอาชพีท่ี
สนองตอเขตเศรษฐกจิพิเศษ        การทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทาง
สังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน  ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการศึกษา เพื่อโอกาสและความเสมอ
ภาคที่เทาเทียมโดยสอดคลองกับศักยภาพ     อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน 
(การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน) 
 ตามยุทธศาสตรชาติ คำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ แผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย และอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนนใหมี
ประสานและการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานท่ี



เกี่ยวของ องคกรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะตองดำเนินการโดยมี
แนวทางท่ีผานการรวมกันกำหนด รวมกันขับเคล่ือน รวมกันประเมิน และรวมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยการจัดทำแนวทางการดำเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
(สะอาด ปลอดภัย นายล) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ (ครู ก) ใหกับบุคคลกรของสถานศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย ทุกสังกัดจำนวน ทั้งสิ้น 794 คน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในสถานศึกษาทุก
สังกัด ท่ีจะไดนำไปปฏิบัติ บูรณาการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามเจตนารมณท่ีต้ังไว 
  จากเหตุผลและความจำเปนขางตน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดทำโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ของสถานศึกษาตอไป 
6. วัตถุประสงค 

6.๑ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๕) โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอื่น 
     6.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของสถานศึกษา ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวช้ีวัด/
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)   

6.๒ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย(สะอาด ปลอดภัย นายล) และ การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน7. 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษา ทุกสังกัด จัดการศึกษาไดสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย ตาม
แนวทางดำเนินการ/ตัวช้ีวัด/การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๕) โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอื่นตามบริบท  

 2) สถานศึกษา ทุกสังกัด สามารถจัดการศึกษาตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม 
และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ไดอยางมีคุณภาพ     

7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษา ทุกสังกัด ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางการดำเนินงานการขับ 
เคล่ือนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย นายล) และการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รอย
ละ 80 
8. กลุมเปาหมายโครงการ สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ในไตรมาส) 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน  
กิจกรรมท่ี 2 วางแผนการดำเนินงาน 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส) 



กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ประชุมช้ีแจงโครงการและวางแผนดำเนินงานในโครงการ จำนวน 

1 วัน (15 คน) งบประมาณ 6,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 วางแผนการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนการนิเทศ ในการ
จัดการศึกษา ตามแนวทางจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมือง สะอาด ปลอดภัย นายล สอดคลอง
ยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 วัน (17 คน) งบประมาณ 7,900 บาท 

 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษา ทุกสังกัด จัดการศึกษาไดสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย ตาม
แนวทางดำเนินการ/ตัวช้ีวัด/การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๕) โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอื่นตามบริบท  

 2) สถานศึกษา ทุกสังกัด สามารถจัดการศึกษาตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม 
และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ไดอยางมีคุณภาพ 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษา ทุกสังกัด ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางการดำเนินงานการขับ 
เคล่ือนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย นายล) และการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รอย
ละ 80 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ) 
 
 

   
 

            



 
 
 15. งบประมาณ 

  
งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด  

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

60,300 46,400 13,900 - -- - 
แหลงงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

16. ปญหา อปุสรรค และแนวทางแกไข 

     16.1 ปญหา อุปสรรค การจัดกิจกรรมในชวงโรคระบาดโควิด 

     16.2 แนวทางแกไข ปฏิบัติตามมาตรการการปองโรคอยางเครงครัด 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป การอบรมเชิงปฏิบัติการ สะทอนคิด แลก เปล่ียนเรียนรู บูรณาการแนว
ทางการนิเทศติดตาม และประเมิน ผลการจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมือง สะอาด ปลอดภัย นายล 
หนวยงานการจัดการศึกษาทุกสังกัด จำนวน 1 วัน (33 คน ) งบประมาณ 14,300 บาท  
18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

1) สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมือง สะอาด 
ปลอดภัย นายลและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเชียงราย   

2) สถานศึกษาจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวช้ีวัด/การกำกับ ติดตาม 
และประเมินผล ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวช้ีวัด/การกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อใหเชียงรายเปนเมือง 
สะอาด ปลอดภัย นายล และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3) สถานศึกษาทุกสังกัดไดรับ นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ตามแนวทาง
การดำเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย(สะอาด ปลอดภัย นายล) และการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา          
๑9. ผูรายงาน นายศิลปชัย ขันดาวงศ ตำแหนง ศึกษานิเทศก 
 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565สถานศึกษาทุกสังกัดไดรับ นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผล การจัดการศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัด
เชียงราย(สะอาด ปลอดภัย นายล) และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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