แบบฟอรม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 2565
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 66
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
เจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) มีจุดมุงหมายเพื่อตองการพัฒ นา
ชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ หา มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒ นธรรม ในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” การพัฒนาคนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ มีคุณคาตอสังคม
ไดเรียนรูและฝกทักษะที่หลากหลาย เพื่อใหเยาวชนไดเพิ่มพูนความรูและเสริมสรางประสบการณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคนั้น จำเปนตองอาศัยกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย กิจกรรมยุวกาชาดจึง
เปน กิจกรรมหนึ่ งที่ ได รับการยอมรับ จากหน วยงานต าง ๆ วาเป น กิจ กรรมของเยาวชน ที่พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมตามอุดมการณของกาชาดและรวมบำเพ็ญประโยชนรวมสนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในทองถิ่นและ
ชุมชน ตามโอกาสอัน สมควรและเพื่ อ ให การจัดการเรีย นการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึ กษามี คุณ ภาพ
บุคลากรควรมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวัด เชี ยงราย ได เล็ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ในการส ง เสริม ให เจ าหน าที่
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจและมีทักษะ รวมทั้งตระหนัก
ถึงความสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จึงไดจัดทำโครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 2565 ขึ้น

/6. วัตถุประสงค…
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6. วัตถุประสงค

6.1 เพื่อใหผูบริหาร ผูบังคับบัญ ชายุวกาชาดในจัง หวัดเชียงราย มีความรูความเขาใจ มีทักษะ
ประสบการณ ที่จะนำไปใชในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรม
ยุวกาชาด ใหเปนไปตามอุดมการณของกาชาด
6.2 เพื่ อใหผู บริห าร ผูบั ง คับ บัญ ชายุ วกาชาด ได แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ติ ดตาม ชวยเหลื อ
แนะนำ แกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
6.3 เพื่ อ สร า งขวั ญ กำลั ง ใจให ผู บ ริ ห าร ผู บั ง คั บ บั ญ ชายุ ว กาชาด และเกิ ด เครื อ ข า ย
ความรวมมือสงเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูบริหาร ผูบังคับบัญ ชายุวกาชาดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในจังหวัด
เชียงราย อยางนอยจำนวน 30 คน
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูบริหาร ผูบังคับบัญ ชายุวกาชาดเจาที่เกี่ยวของ ที่เขารับการนิเทศ มี
ความรู ความเขาใจมีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาดในหมูยุว
กาชาดไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ (การจัดกิจกรรมอยูภายใตมาตราการการปองกันการแพรระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
8. กลุมเปาหมายโครงการ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ ณ หองประชุมสุดดี โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอรท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ที่เขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และสามารถ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนยุ ว กาชาด และบริ ห ารงานยุ ว กาชาดในหมู ยุ ว กาชาด ได อ ย า งถู ก ต อ ง
และมีประสิทธิภาพ
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
12.1 ผูบริหารและผูบังคับบัญ ชายุวกาชาด มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณที่จะ
นำไปใชในการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนการสอน ตระหนั ก ถึง ความสำคัญ ในกระบวนการของกิจ กรรมยุ วกาชาด
ใหเปนไปตามอุดมการณของกาชาด
12.2 ผู บ ริ ห ารและผูบั ง คั บ บั ญ ชายุ วกาชาด ไดแ ลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น ติ ดตาม ช วยเหลื อ
แนะนำ แกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
12.3 ผูบริหารและผูบังคับบัญ ชายุวกาชาด เกิดขวัญ กำลังใจ ทำใหเกิดเครือขายความรวมมือ
สงเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด และมีสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
/13. ผลการดำเนินงาน...
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13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ในจังหวัดเชียงราย อยางนอยจำนวน 20 คน
13.2 เชิงคุณภาพ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ที่เขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจ
มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาดในหมูยุวกาชาด ไดอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
10,000

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
10,000

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

แหลงงบประมาณ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
16.1 ป ญ หา อุ ป สรรค เนื่ อ งจากสถานการณ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) หลายโรงเรี ย นจึ ง
ไมสามารถเดินทางมารวมการอบรมครั้งนี้ได
16.2 แนวทางแกไข ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของ ศบค. จังหวัดเชียงราย
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
เตรียมประสานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดและออกนิเทศยุวกาชาดใหรวดเร็วที่สุด
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ โรงเรียนที่สอนยุวกาชาดไดนำเด็กที่ผานการอบรมหรือการเรียนการสอนไป
ชวยงานสาธารณะในชุมชนตัวเอง
๑9. ผูรายงาน นายจิรกร ดำรงพงษ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท 088 – 767 -8041 โทรสาร................................E–mail : Jirakornd2520@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอรม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ การคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบตั ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป 2565
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับสถานศึกษาที่เปนหมูยุวกาชาด ซึ่งมีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ที่โดดเดน และเปนการสงเสริมใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของไดมีขวัญกำลังใจในการพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาอยางตอเนื่องตลอดไป
กิจกรรมยุ วกาชาด เปนกิ จกรรมที่มุ งปลูกฝ งให เยาวชนรูจั กการดู แลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง
รักและชวยเหลือเพื่อนมนุษยทั่วไป และมีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชนใหแกสังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยการ
ประกอบกิ จกรรมสาธารณะเพื่ อประโยชน สุ ขของชุ มชนสวนรวมโดยไม หวั งสิ่ งตอบแทน สำนั กงานศึ กษาธิการจังหวั ด
เชียงราย จึงไดจัดทำโครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ขึ้น
6. วัตถุประสงค

6.1 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับ สถานศึกษา ผูบริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด
และสรางขวัญกำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
6.2 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
6.3 เพื่อเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐ เอกชนและทองถิ่น ทุกแหงในจังหวัดเชียงราย
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูบ ริห าร ผู ให การสนั บ สนุ น ครู ผูส อนกิ จกรรมยุ วกาชาดและสมาชิ ก ยุว กาชาดมี ค วามรูค วามเข าใจ
ในกิจกรรมยุวกาชาด มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา มีการจัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
และไดประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น
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8. กลุมเปาหมายโครงการ สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด ทุกแหงในจังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด และขอเขารวมโครงการฯ
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ การพิจารณาคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
จั ด ส ง ผลงานหมู ยุ วกาชาดต น แบบ ประจำป ๒๕๖5 ไปยั ง สำนั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาดและ
กิจการนักเรียน เพื่อรับรางวัลหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทุกแหง ในจังหวัดเชียงราย จัดสงผลงานเขารับการพิจารณา
คัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5
13.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึ ก ษาที่ จั ด กิ จ กรรมยุ ว กาชาด มี ผ ลงานดี เด น เป น ที่ ป ระจั กษ และเป น แบบอย างที่ ดี
เปนหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
- ไมมี 15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
7,000
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
- ไมมี 17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
- อยูระหวางการดำเนินงาน –

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
18.1 สถานศึกษาที่ผานการคัดเลือก ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด
อยางตอเนื่อง เปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น ๆ รวมถึง ผูบริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด มีขวัญกำลังใจ
ในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
18.2 สงเสริมใหสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด จัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
18.3 เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนที่รจู ักแพรหลายมากยิ่งขึ้น
๑9. ผูรายงาน นางสาวอรพิน หมูจีนะ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท 097-9391178 โทรสาร 053-719483 E–mail : scout.cripeo@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ
(กิจกรรมการเรียนรู “ฝกอาชีพ สรางรายได”)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
1. ชื่อหนวยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. หวงเวลารายงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 (รุนที่ 1)
3. สถานที่
อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานปลองตลาด ต.ปลอง อ.เทิง จ.เชียงราย
4. สถานโครงการ
 ยังไมสิ้นสุดโครงการ  สิ้นสุดโครงการแลว
5. คาเปาหมาย (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ)
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 ภาพที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโครงการ จากกลองดิจิตอล จำนวน 6-9 ภาพ

-2-

-37. งบประมาณ (ไตรมาส 1-2) งบประมาณที่ไดรับ 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
งบประมาณที่ใชไป 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
แหลงงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ดานการศึกษา งบรายจายอื่น
8. ผลการดำเนินงาน
8.1 ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดมีความรูในเรื่องพระราชกรณียกิจ ของบูรพกษั ตริยไ ทยและ
พระมหากรุณาธิคุณที่มีตอประชาชนคนไทย
8.2 ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ มีเจตคติที่ดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และบานเมือง มีโอกาส
ทำหนาที่เปนพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคงและมีคุณธรรม
8.๓ ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดเรียนรูถึงนวัตกรรมวิถีของทองถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและ
ภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง
9. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ - ไมมี –
10. ขอคนพบ
มีผูสนใจเขารวมโครงการจำนวนมากแตเนื่องจากสถานการณโควิด
11. ประโยชนที่สาธารณชนจะไดรับ
สาธารณชนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทำ
หนาที่เปนพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมไดเรียนรูถึงนวัตกรรมวิถีของทองถิ่นและชุมชน มีจิตสำรัก
และภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง
12. ผูรายงาน นางสุรินทร รุดเครือ ตำแหนงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท 053-719481 โทรสาร 053-719484 e-mail : scout.cripeo@gmail.com
วันที่รายงาน 28 กุมภาพันธ 2565

ภาคผนวก

-5สรุปการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน ไดผลการประเมิน ดังนี้
เพศ

รายการ

ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ป. 4
ป. 5
ป. 6
รวม
อายุ
10 ป
11 ป
12 ป
รวม

จำนวนคน
67
35
102

รอยละ
65.69
34.31
100

27
46
29
102

26.47
45.10
28.43
100

27
46
29
102

26.47
45.10
28.43
100

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายจำนวนมากที่สุด รอยละ 65.69 รองลงมาเปนเพศหญิง
รอยละ 34.31 ระดับประถมศึกษาปที่ 5 จำนวนมากที่สุด รอยละ 45.50 รองลงมาเปนชั้นปที่ 6 รอยละ 28.43
และชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รอยละ 26.47 และ ชวงอายุมากที่สุด 11 ป รอยละ 45.10 รองลงมาอายุ 12 ป
รอยละ 28.43 และอายุ 10 ป รอยละ 26.47

-6สรุปความพึงพอใจตอโครงการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean)
เกณฑการพิจารณาความพอใจ
4.51 - 5.00 หมายความวา ระดับความพอใจ ในระดับ มากที่สุด
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 นอยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
5
4 3 2 1

คา
เฉลี่ย

แปล

รอยละ

1.1 ขั้นตอนการดำเนินการไมยุงยาก ซับซอน เขาใจงาย

66

26 10 0

0

4.55

มากที่สุด

91.00

1.2 การดำเนินการมความถูกตอง รวดเร็ว

63

29 10 0

0

4.52

มากที่สุด

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

มากที่สุด

93.80

1.5 การใหบริการเปนไปตามลำดับอยางยุติธรรม
2. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูดำเนินโครงการ

76

19

7

0

0

4.68

มากที่สุด

93.60

2.1 เจาหนาที่มีความสุภาพ เปนมิตร

81

18

3

0

0

4.76

มากที่สุด

95.20

2.2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว

73

23

6

0

0

4.66

มากที่สุด

93.20

2.3 เจาหนาที่ดูแล เอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ

73

21

8

0

0

4.64

มากที่สุด

92.80

2.4 เจาหนาที่ใหคำแนะนำหรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี

73

23

6

0

0

4.66

มากที่สุด

93.20

2.5 เจาหนาที่ใหคำอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
3. ความพึงพอตอสิ่งอำนวยความสะดวก

73

20

9

0

0

4.63

มากที่สุด

92.60

3.1 สถานที่เหมาะสมกับจำนวนผูเขารับการอบรม

71

25

6

0

0

4.64

มากที่สุด

92.80

3.2 วัสดุ/อุปกรณ/เหมาะสม เพียงพอ

79

18

5

0

0

4.73

มากที่สุด

94.60

3.3 อาหาร-อาหารวางและเครื่องดื่ม เหมาะสม เพียงพอ

81

16

5

0

0

4.75

มากที่สุด

95.00

3.4 เครื่องเสียง/เครื่องฉาย ที่เหมาะสม
4.ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ

76

20

6

0

0

4.69

มากที่สุด

93.80

4.1 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ

69

27

6

0

0

4.62

มากที่สุด

92.40

4.2 ไดรับบริการที่ครบถวน

77

21

4

0

0

4.72

มากที่สุด

94.40

4.3 มีความชัดเจนในการใหคำแนะนำที่เปนประโยชน
5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ

79 19 4 0 0 4.74 มากที่สุด 94.80
102 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 100

รายละเอียด
1. ความพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

-7สรุปขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการ
จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการสรางและสงเสริม
ความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา สูการปฏิบัติ (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565) ดังนี้
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการ
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมมีความพอใจมากที่สุด ดานความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจง คาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.80 รองลงมา ดานการใหบริการเปนไปตามลำดับอยางยุตธิ รรม
คาเฉลี่ย 4.68 รอยละ 93.60 ดานขั้นตอนการดำเนินการไมยุงยาก ซับซอน เขาใจงาย คาเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอย
ละ 91.00 ดานการดำเนินการมีความถูกตอง รวดเร็ว คาเฉลี่ย 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 และดานระยะเวลา
ในการดำเนินการเหมาะสมกับกิจกรรม คาเฉลี่ย 4.52 รอยละ 90.40
2. เจาหนาทีผ่ ูดำเนินโครงการ
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 คาเฉลี่ย 4.64 รอยละ 92.80 ดานเจาหนาที่ใหคำอธิบายและตอบขอสงสัย
ไดตรงประเด็น คาเฉลี่ย 4.63 รอยละ 92.60
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมมีความพอใจมากที่สุด ดานอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่มเหมาะสม เพียงพอ คาเฉลี่ย 4.75 รอยละ 95.00 รองลงมา วัสดุ/อุปกรณ/ เหมาะสม เพียงพอ
คาเฉลี่ย 4.73 รอยละ 94.60 ดานเครื่องเสียง/เครื่องฉาย ที่เหมาะสม เพียงพอ คาเฉลี่ยร 4.75 คาเฉลีย่ 95.00
และดานสถานที่เหมาะสมกับจำนวนผูเขารับการอบรม คาเฉลีย่ น 4.64 รอยละ 92.80
4. คุณภาพการใหบริการ
จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู  เ ข า รั บ การอบรมมี ค วามพอใจมากที ่ ส ุ ด มี ค วามชั ด เจน
ในการใหคำแนะนำที่เปน ประโยชน คาเฉลี่ย 4.74 รอยละ 94.80 รองลงมา ไดรับบริการที่ครบถวน คาเฉลี่ย
4.72 รอยละ 94.40 และไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ คาเฉลี่ย 4.62 รอยละ 92.40

คลิป
สรุปผลการดำเนินโครงการพลเมืองดีฯ รุนที่ 1

โครงการพลเมืองดี รุ่น
1.mp4

แบบฟอรม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ การคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย
ประจำป 2565
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

~2~
๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสำนั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาดและกิ จ การนั ก เรี ย น
จะดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
ขวั ญ กำลั ง ใจและเกี ย รติ ป ระวัติ แ ก ยุ วกาชาด ที่ กระทำความดี เสี ย สละบำเพ็ ญ ตนเป น ประโยชน แ ก ส วนรวม
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ กิ จ การกาชาดและยุ ว กาชาด และมี ศ รั ท ธามุ ง มั่ น สนั บ สนุ น กิ จ การยุ ว กาชาด
ใหเจริญกาวหนาตอไป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำโครงการการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน
สมเด็จ พระกนิษ ฐาธิราชเจา กรมสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี อุ ป นายิก าผูอ ำนวยการ
สภากาชาดไทย ประจำป 2565 ขึ้ น เพื่ อ คัด เลื อ กผูมี ผ ลงานดี เด น เป น ที่ ป ระจั กษ เป น แบบอย า งที่ ดี อี ก ทั้ ง
สรางขวัญ กำลังใจและเกียรติประวัติแกยุวกาชาด ที่กระทำความดี เสียสละบำเพ็ญ ตนเปนประโยชนแกสวนรวม
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ กิ จ การกาชาดและยุ ว กาชาด และมี ศ รั ท ธามุ ง มั่ น สนั บ สนุ น กิ จ การยุ ว กาชาด
ใหเจริญกาวหนา
6. วัตถุประสงค

6.1 เปนการยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกำลังใจสำหรับผูมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
และเปนแบบอยางที่ดี
6.2 สงเสริมใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
6.3 ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรม
ยุวกาชาด
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7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผูใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนยุวกาชาด และ
สมาชิกยุวกาชาด จากหนวยงาน และสถานศึกษาทุกแหง ที่เกี่ยวของกับกิจการยุวกาชาดของจังหวัดเชียงราย
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูมีผลงานดี เดนเปนที่ประจักษ เปนแบบอยางที่ดี ได รับการพิ จารณาคัดเลือกเป นยุ วกาชาดดีเด น
โล พระราชทาน สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ า กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี อุ ปนายิ กา
ผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565
8. กลุมเปาหมายโครงการ ผูใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
ยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ของจังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ
การพิจารณากลั่นกรองผลงานผูใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผู สอนยุวกาชาด และสมาชิ กยุวกาชาด ใหรั บรางวัลยุ วกาชาดดีเด นโล พระราชทาน สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
จัดสงผลงานของยุวกาชาด ที่ผานการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองยุวกาชาด
ดีเดนโลพระราชทานฯ ไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เพื่อเขารับการพิจารณาใหรับรางวัล
ยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (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
ผูมี ผลงานดีเด นเป นที่ ประจั กษ และเป นแบบอย างที่ ดี ไดรั บ การพิ จารณาคั ดเลือ กให รั บ รางวั ล
ยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ประจำป 2565
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
- ไมมี 15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
4,000
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

- ไมมี 17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
- อยูระหวางการดำเนินงาน 18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
18.1 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกำลังใจสำหรับผูมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
และเปนแบบอยางที่ดี
18.2 สงเสริมใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
18.3 ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรมยุวกาชาด
๑9. ผูรายงาน นางสาวอรพิน หมูจีนะ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท 097-9391178 โทรสาร 053-719483 E–mail : scout.cripeo@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ ……โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่สนองตอบตอสภาพปญหา ความตองการของเด็ก
และเยาวชน ชุมชนและบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565….
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตามที่ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ไดกำหนดแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการเพื่อการแกไขปญ หายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) โดยมี
วัตถุประสงคสำคัญที่จะบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่ติดกับเมียนมา ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
พะเยา ซึ่งเปนพื้นที่สำคัญที่ถูกใชในการลักลอบนำเขายาเสพติดมากที่สุด โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มี
สวนสำคัญในมาตรการที่ 4 การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยพัฒนาระบบการปองกันและสรางภูมิคุมกัน ดวย
หลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทดานชาติพันธุของเด็กเยาวชนในพื้นที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะชวงวัย
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมสรางวินัย เพื่อใหเด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก
และมีเจตคติไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบให
ความรวมมือดำเนินงาน
การปองกันและแกไขปญ หายาเสพติด ที่สนองตอบตอสภาพปญหา ความตองการของเด็ก
และเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยการประชุม ปรึกษาหารือ รวมกันของทุก
หนวยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีหนาที่ในการอำนวยการ บริการ
จัดการประสานงาน และกำกับ ติด ตาม ให เป นไปในทิศ ทางและเป าหมายที่ต องการ ลดการเขาไปมีสว น
เกี่ยวของกับยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเรงดวน
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6. วัตถุประสงค

2.๑ เพื่อยกระดับความเขมแข็งใหกับโรงเรียนที่มีปญหายาเสพติดในพื้นที่

2.๒ เพื่อขับเคลื่อนงานยาเสพติด ภายใตกรอบ 5 ดาน ดานการสรางภูมิคุมกัน ดานการ
คนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ
2.๓ เพื่อดำเนินงานเชิงรุก รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่โดยเพิ่มความสำคัญใน
การดำเนินการกับกลุมเสี่ยงที่มีแนวโนมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดใหมากขึ้น
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาในพื้นที่เปาหมายตามแผนปฏิบัติการดานการแกไขปญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) จำนวน 26 โรงเรียน ในพืน้ ที่ 9 อำเภอ 17 ตำบล 26 หมูบาน
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และเยาวชนในสถานศึกษาพื้น ที่เปาหมายทั้ง
9 อำเภอ มีค วามรู ความเขาใจ มีค วามตระหนัก ถึง ภั ย ของยาเสพติด ป อ งกัน และแกไ ขป ญ หายาเสพติด ตาม
นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนลดการเขาไปเกี่ยวของ
กับยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเรงดวน
8. กลุมเปาหมายโครงการ ......เด็กและเยาวชนในสถานศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการไมนอยกวา จำนวน
500 คน......
9. ระยะเวลาดำเนินการ ……มกราคม 2565 – กันยายน 2565……………………………………………….
10. สถานที่ดำเนินการ..........สถานศึกษากลุมเปาหมาย จำนวน 26 โรงเรียน ในพืน้ ที่เปาหมาย 9 อำเภอ
17 ตำบล 26 หมูบาน...........
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ในไตรมาส)
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส)
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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13.2 เชิงคุณภาพ
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ)
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
15. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
16.1 ปญหา อุปสรรค
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
16.2 แนวทางแกไข
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
........................................................-อยูระหวางดำเนินการ -...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๑9. ผูรายงาน........นางสาวมธุรักดา ณขัต.ิ ......ตำแหนง....นักวิชาการศึกษาชำนาญการ........................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....31.... เดือน ...มีนาคม....พ.ศ. ....2565....

แบบฟอรม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ สงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดเชียงราย
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตาม คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหนวยงานและดำเนินการตามภารกิจ สอดคลองกับหมวด 7 การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา แหงพระราชบัญ ญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ งหนวยงานภายใน ของสำนั กงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึก ษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วัน ที่
11 เมษายน 2560 เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และกำหนดใหมีกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปนหนวยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีอำนาจหนาที่ ในการสงเสริมการปองกัน แกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพื้น ที่
จังหวัด ประกาศสำนั กงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ ลงวันที่ 30 มีน าคม 2561 เรื่อง จัด ตั้ง ศูน ยเสมารักษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนหนวยปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการดำเนินการเฝาระวังสถานการณ ปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาความประพฤติ นั ก เรีย นและนั ก ศึ ก ษา โดยการรั บ แจ ง เหตุ จ ากสายด ว น 1579 หรื อ หน วยงาน
ที่เกี่ยวของ และดำเนินการแกไข สงเสริม สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษา ในการปองกัน แกไขปญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือขายภาครัฐ
ภาคเอกชน และหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง ประสาน ตรวจสอบ ดู แ ล และช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
สถานศึกษา ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉิน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่มี
ภารกิ จหน าที่ รั บ ผิด ชอบในการขั บ เคลื่ อนการปฏิ บั ติง านตามภารกิ จของศูน ย เสมารัก ษ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การ
กำหนดให สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแหง เปนที่ตั้งของศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศมร.ศธจ.)
MOE Coordinating Centre for Student Affairs, Provincial Education Office (MOE CCSA, PEO) เพื่อเปน
ศูนยกลางในการประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทาง
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การขับเคลื่อนการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวของกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่
จะตองดำเนิน การและบูรณาการใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึง จัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ 2565 เพื่อเปนการสงเสริมการปองกัน
แกไข และคุมครองความประพฤติและคุมครองสิทธินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ใหดำเนินงาน
เปนไปตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค
6.๑ เพื่อเฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พรอมทั้ง
ดำเนินการแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
6.๒ เพื่อสงเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการปองกัน แกไขปญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
6.๓ เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพืน้ ที่ เครือขาย องคกรภาครัฐและเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพืน้ ที่รับผิดชอบ ของ
ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
6.๔ เพื่อประสาน ติดตาม และบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา
6.๕ เพื่อศึกษา วิเคราะห ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของเครือขาย
6.6 เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุ
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนยเสมารักษสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้น ที่จังหวัดเชียงราย ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสง เสริมความ
ประพฤติ ส ง ผลให ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ความประพฤติ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาลดลง พร อ มได รั บ ความรู ความเข า ใจ
ถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและ
มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนการดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษาที่
ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน
8. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกอำเภอ
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11. กิจกรรมที่ดำเนินการ
การเฝาระวังปญ หาและสถานการณความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ของจังหวัดเชียงราย โดย
ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดเชียงราย
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้น ที่จังหวัดเชียงราย ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสง เสริมความ
ประพฤติ ส ง ผลให ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ความประพฤติ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาลดลง พร อ มได รั บ ความรู ความเข า ใจ
ถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและ
มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนการดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษาที่
ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
การเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนยเสมารักษสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเขารวมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณา
การรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของจังหวัดเชียงราย อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
13.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่จัง หวัดเชียงรายทุกคน ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริม
ความประพฤติ จากพนั กงานเจา หน าที่ สง เสริม ความประพฤติ นั กเรีย นและนั กศึ กษา ส ง ผลให ปญ หาเกี่ย วกั บ
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พรอมไดรับความรู ความเขาใจถึง บทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย
ตลอดจนการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรีย นและนั ก ศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาที่ ป ระสบเหตุ ภั ย พิ บั ติ ภั ย ธรรมชาติ แ ละ
สถานการณฉุกเฉิน
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

30,000
(16,883)
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
16.1 ปญหา อุปสรรค
พนักงานเจาหน าที่สวนใหญ เปน ครู/ อาจารย ปฏิบั ติห นาที่อยูในสถานศึกษา จึง ไมสามารถออกปฏิบั ติ
หนาที่ในชวงเวลาเรียนได
16.2 แนวทางแกไข
กำหนดตารางและแผนการปฏิบัติงานโดยใหพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
และเจาหนาที่ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภายในกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ออกปฏิบัติหนาที่ในชวงเวลากลางวัน และประสานเครือขายหากมีเหตุที่
เกี่ยวเนื่องภายในพื้นที่รับผิดชอบของแตละหนวยงาน ใหผูรับผิดชอบของหนวยงานนั้น ๆ รับผิดชอบดูแล และ
รายงานใหศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทราบตอไป
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
ดำเนินการวางแผน และจัดทำแนวทางการทำงานดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหการเฝาระวังปญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกคน ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและ
สงเสริมความประพฤติ สงผลใหปญ หาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พรอมไดรับความรู ความ
เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษา
และมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนการดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษา
ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน อยางมีประสิทธิภาพ
๑9. ผูรายงาน นางสาวอรพิน หมูจีนะ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท 097-9391178 โทรสาร 053-719483 E–mail : scout.cripeo@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบฟอรม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ การคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบตั ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป 2565
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับสถานศึกษาที่เปนหมูยุวกาชาด ซึ่งมีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ที่โดดเดน และเปนการสงเสริมใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของไดมีขวัญกำลังใจในการพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาอยางตอเนื่องตลอดไป
กิจกรรมยุ วกาชาด เปนกิ จกรรมที่มุ งปลูกฝ งให เยาวชนรูจั กการดู แลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง
รักและชวยเหลือเพื่อนมนุษยทั่วไป และมีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชนใหแกสังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยการ
ประกอบกิ จกรรมสาธารณะเพื่ อประโยชน สุ ขของชุ มชนสวนรวมโดยไม หวั งสิ่ งตอบแทน สำนั กงานศึ กษาธิการจังหวั ด
เชียงราย จึงไดจัดทำโครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ขึ้น
6. วัตถุประสงค

6.1 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับ สถานศึกษา ผูบริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด
และสรางขวัญกำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
6.2 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
6.3 เพื่อเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐ เอกชนและทองถิ่น ทุกแหงในจังหวัดเชียงราย
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูบ ริห าร ผู ให การสนั บ สนุ น ครู ผูส อนกิ จกรรมยุ วกาชาดและสมาชิ ก ยุว กาชาดมี ค วามรูค วามเข าใจ
ในกิจกรรมยุวกาชาด มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา มีการจัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
และไดประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น
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8. กลุมเปาหมายโครงการ สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด ทุกแหงในจังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด และขอเขารวมโครงการฯ
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ การพิจารณาคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
จั ด ส ง ผลงานหมู ยุ วกาชาดต น แบบ ประจำป ๒๕๖5 ไปยั ง สำนั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาดและ
กิจการนักเรียน เพื่อรับรางวัลหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทุกแหง ในจังหวัดเชียงราย จัดสงผลงานเขารับการพิจารณา
คัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5
13.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึ ก ษาที่ จั ด กิ จ กรรมยุ ว กาชาด มี ผ ลงานดี เด น เป น ที่ ป ระจั กษ และเป น แบบอย างที่ ดี
เปนหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจำป ๒๕๖5
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
- ไมมี 15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
7,000
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
- ไมมี 17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
- อยูระหวางการดำเนินงาน –

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
18.1 สถานศึกษาที่ผานการคัดเลือก ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด
อยางตอเนื่อง เปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น ๆ รวมถึง ผูบริหารและบุคลากรทางยุวกาชาด มีขวัญกำลังใจ
ในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
18.2 สงเสริมใหสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด จัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
18.3 เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนที่รจู ักแพรหลายมากยิ่งขึ้น
๑9. ผูรายงาน นางสาวอรพิน หมูจีนะ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท 097-9391178 โทรสาร 053-719483 E–mail : scout.cripeo@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบฟอรม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ การฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ด ว ย สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า เจ า ฟ า มหาจั ก รี สิ ริน ธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการ
สภากาชาดไทย ทรงมี พระราชดำรัส ตองการที่ จะพั ฒนายุวกาชาดใหทั นสมัย ตามการเปลี่ ยนแปลงของสังคม และ
เพื่อใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดมี ความสามารถตามศักยภาพในการปฏิบั ติหน าที่ครูผูจัดกิจ กรรมยุวกาชาด
ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมเจาหนาที่และ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชายุ ว กาชาด หลั ก สู ต รครู ผู ส อนกิ จ กรรมยุ ว กาชาดขึ้ น เพื่ อ จั ด การฝ ก อบรมให แ ก เจ า หน า ที่ แ ละ
ผูบั ง คับ บั ญ ชายุว กาชาด ของจั ง หวั ด เชี ย งราย ให ไ ดรั บ การพั ฒ นาด านความรู ความสามารถ และมี แนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
6. วัตถุประสงค

6.๑ เพื่อสนองพระราชดำรัส ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช
กุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ทรงตองการที่จะพัฒนายุวกาชาดใหทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
6.๒ เพื่อใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความสามารถตามศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ครู
ผูจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
7.1.1 ผูเขารับการฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอน
กิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 1 รุน รวม 60 คน
7.1.2 คณะวิทยากร จำนวน 20 คน
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
7.2.1 รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมผานการฝกอบรมตามเกณฑที่กำหนด
8.2.2 ผูผานการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ นำไปสูการปฏิบัติ
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565
10. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ
การฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 1 รุน
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
การฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด เปนไปดวยความ
เรียบรอย บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
ผูเขารับการฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด
จำนวน 1 รุน รวม 60 คน
13.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูเขารับการฝกอบรมผานการฝกอบรมตามเกณฑที่กำหนด รอยละ 100
2) ผูผานการฝกอบรมทุกคน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ นำไปสูการปฏิบัติ
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
40,000
40,000
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
40,000
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
16.1 ปญหา อุปสรรค
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
16.2 แนวทางแกไข
มีการตรวจหาเชื้อตามมาตรการของจังหวัดเชียงราย และเฝาระวังอยางเขมงวดและตอเนื่อง
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
ดำเนินการวางแผน และจัดทำแนวทางการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
18.๑ ไดสนองพระราชดำรัส ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช
กุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ทรงตองการที่จะพัฒนายุวกาชาดใหทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
18.๒ ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความสามารถตามศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ครู ผูจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑9. ผูรายงาน นางสาวอรพิน หมูจีนะ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท 097-9391178 โทรสาร 053-719483 E–mail : scout.cripeo@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ สงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาดไทย)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบตั ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

~2~
๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมยุวกาชาด เป นกิ จกรรมที่ตั้ งขึ้ นตั้งแต สมัยรัชกาลที่ 5 ตามพระราชดำริของสมเด็ จเจาฟ า
บริ พั ต รสุ ขุ ม พั น ธ กรมพระนครสวรรค ว รพิ นิ ต เมื่ อ ครั้ ง ยั ง คงดำรงพระยศเป น สมเด็ จ พระเจ า น อ งยาเธอ
เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต และทรงดำรงตำแหนงอุปนายกผูอำนวยการสภากาชาดสยาม ดวยความประสงค
ที่ จะปลู กฝ งบ มเพาะนิ สั ยให มี ใจเมตตากรุ ณ าต อมนุ ษยชาติ ให เป นพลเมื องดี มุ งทำประโยชน ให แก ชนหมู มาก
ให รู จั กทำการงานอย างเป นกิ จจะลั กษณะ คณะกรรมการสภากาชาดสยามจึ งได ออกข อบั งคั บสภากาชาดสยาม
แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 3) ว าด วยอนุ ส ภากาชาดสยาม ลงวั น ที่ 27 มกราคม 2465 ให มี การดำเนิ น กิ จการ
อนุ สภากาชาดสยาม ขึ้ น โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ ออบรมเด็ กให มี ความรู ในเรื่ องการรั กษาอนามั ยของตนเองและ
ของผู อื่ น มี ใจเมตตากรุ ณ าต อเพื่ อมนุ ษ ย ทั่ วไป รู จั กบำเพ็ ญ ตนให เป นประโยชน โดยรั บสมั ครเด็ กชาย – หญิ ง
อายุระหวาง 8 – 18 ป เขาเป นสมาชิกแตกิ จการอนุ สภากาชาดสยามมีความสัมพั นธเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ
ยุ วกาชาดอยู ด วย เพื่ อให การตั้ งอนุ สภากาชาดสยามเป นผลสำเร็ จและมี วั ฒ นาการที่ เป น ประโยชน ต อชาติ และ
ปตุภู มิสืบไป สภากาชาดสยามจึงมอบหมายให “กะซวงสึกสาธิการ” รับกิจการนี้ ไปชวยอำนวยการและดำเนินการ
ตามความมุงหมายของสภากาชาดสยามเชนเดียวกับที่ “กะซวงสึกสาธิการ” ไดอำนวยการและดำเนินการลูกเสือไปดวย
การจั ดงานวั นคล ายสถาปนายุ วกาชาดไทย ในวั น ที่ 27 มกราคม ของทุ กป เป น ส วนหนึ่ งของ
การระลึกถึงบุคคลสำคัญซึ่งกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย สงเสริมใหเจาหนาที่ ผูบังคับบัญชาและสมาชิก
ยุ วกาชาดจากทุ กภู มิ ภาคทั่ วประเทศได ทำความรู จั ก แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ซึ่ งกั นและกั น พร อมที่ จะรวมมื อ ร วมใจ
สรางสรรคพัฒนาเยาวชนใหเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน ทั้งความรู ความสามารถ ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ประจำใจ มีความเปนผูนำ กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร เปนตัวอยางที่ดีของสังคม
ดั งนั้ น การจั ดงานวั น คล ายวั นสถาปนายุ วกาชาดไทย จึ งนั บเป นวั น สำคั ญ ที่ มี คุ ณ ค ายิ่ งวั นหนึ่ ง
ของยุ วกาชาดทุ กสั งกั ดทั่ วประเทศ และจากเหตุ ผลดั งกลาว สำนั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดเชี ยงราย จึ งเห็ นสมควร
ที่ จ ะจั ด ให มี โครงการส ง เสริ ม การจั ด งานวั น คล า ยวั น สถาปนายุ ว กาชาดไทย (100 ป ยุ ว กาชาดไทย) ขึ้ น
ซึ่ งสอดคล องกั บรั ฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2560 มาตรา 54 วรรค 4 การศึ กษาทั้ งปวง
ต องมุ งพั ฒ นาผู เรี ยนให เป นคนดี มี วิ นั ย ภู มิ ใจในชาติ และมี ความรั บผิ ดชอบต อครอบครั ว ชุ มชน สั งคม และ
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ประเทศชาติ และนโยบายรั ฐ บาลตามคำแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ข อ 4 การศึ ก ษาและเรี ย นรู
การทะนุ บ ำรุ งศาสนา ศิ ลปะและวั ฒ นธรรม ต อ งการสร างคุ ณ ภาพของคนไทยให ส ามารถเรี ย นรู พั ฒ นาตน
ไดเต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพและดำรงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดี มีคุณธรรม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ
กรมพระนครสวรรควรพินิต ผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
6.๒ เพื่อใหเจาหนาที่ ผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม
ยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
6.๓ เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดงานวันคลายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทยอยางทั่วถึง
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม จำนวน 250 คน
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ ไดรวมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินติ ผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
8. กลุมเปาหมายโครงการ เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูที่เกี่ยวของ
ตอกิจการยุวกาชาดไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ 27 มกราคม 2565
10. สถานที่ดำเนินการ ศูนยบูรณาการการเรียนรูและนันทนาการ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาดไทย) และพิธีกลาวคำปฏิญาณ
ตน สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
มี ห น ว ยงาน และ สถานศึ ก ษาต า ง ๆ ในจั ง หวั ด เชี ย งราย จั ด ส ง เจ า หน า ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูที่เกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม จำนวน 252 คน
13.2 เชิงคุณภาพ
เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูที่เกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมทุกคน
ไดรวมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และไดตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอยางทั่วถึง
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
40,000
40,000
40,000
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
16.1 ปญหา อุปสรรค
มีจำนวน หนวยงาน/สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมจำนวนนอย ไมครอบคลุมทั้งจังหวัด
16.2 แนวทางแกไข
กำหนดจัดกิจกรรมปตอไปโดยการหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหหนวยงาน/สถานศึกษาอื่น ๆ
มีโอกาสเขารวมกิจกรรม เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และไดตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอยางทั่วถึง
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม เปนประจำทุกป
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด กรรมการ และผูที่เกี่ยวของดานกิจการยุวกาชาดไทย ไดเขา
รวมกิจกรรมทุกคน ไดรวมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และได
ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
รวมทั้ง ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอยางทั่วถึง
๑9. ผูรายงาน นางสาวอรพิน หมูจีนะ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท 097-9391178 โทรสาร 053-719483 E–mail : scout.cripeo@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. 6๕  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต /การพัฒนาคนทุกชวงวัย)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
(ยุทธศาสตร 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต)
4.5 แผนความมั่นคง (ดานที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู
ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
ขอ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ในเวทีโลกได)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุง เนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ
ขอ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพ
ของผูเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสม และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
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 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 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
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม มี 6
ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่ เปน มิตรกับสิ่ง แวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ
พัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ
ไดแก 1) “ตอยอดอดีต” 2) “ปรับปจจุบัน” และ 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” และยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนา
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และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒ นาที่สำคัญ เพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย
ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอัง กฤษ และ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน
คนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง
ประกอบกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนแผนแมบทหลักใน
การพัฒนาประเทศ เปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติลงสูแผน
ระดับตาง ๆ ดังเชน การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.
2563 -2565) ที่มีวิสัยทัศน “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกตอง
ตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง” ลวนตองสนองตอ
ยุทธศาสตรช าติ ฯ และแผนแมบ ทภายใต ยุท ธศาสตรชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรด านการพั ฒ นาและ
เสริม สรางศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย เป น นโยบายและจุ ดเน น หลั ก ที่ จ ะต อ งรับ ผิด ชอบขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ดานการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพฯ
และกระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒ นาแลว ดวยการพัฒ นาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกำหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการ และชุมชน “ปรับโรงงาน
เป น โรงเรียน” โดยมุง เนน ใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทำงานรวมกับผูอื่น
เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรูและประสบการณ
ไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
และสายสามัญ ใหได 50 ตอ 50 และในปการศึกษา 256๕ สัดสวนผูเรียนสายอาชีพจะตองอยูที่ 60 ขึ้นไป และ
สายสามัญ 40 แตทั้งนี้ตองปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพื่อทำใหการเรียนการสอน
ในสายอาชีพมีความนาสนใจมากขึ้น และจากสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจำป 2562 พบวา
ในแผนแมบทดานการพั ฒ นาการเรียนรู ซึ่ง มีเปาหมายในวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21
ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แกปญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินดานทักษะ
อยูที่ 62.30 คะแนน ต่ำกวา ป 2561 ซึ่งผลการประเมินอยูที่ 63.33 ดังนั้น การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว จึงมีความจำเปนที่จะตองปรับหลักสูตรใหทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเปน มีความยืดหยุน
สอดคลองกับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคน ตลอดทั้งสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ เพื่อให
ผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะและประสบการณที่ไดรับ ไปใชในการประกอบอาชีพได มีงานทำ สามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มสัดสวนผูเรียน สายอาชีพ และ
สายสามัญ ป 2562 เปนตนไป ใหได 50 ตอ 50 แตสภาพเปนจริงในปจจุบัน มีผูเรียนสายอาชีพเพียงรอยละ 30 -36
เทานั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลอง
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กับบริบทของพื้นที่อยางบูรณาการ และเพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นที่รวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ
จากเหตุผลและความจำเปนดังกลาว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนอีกหนวยงานหนึ่ง
ที่เปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร และการจัด
การศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไดตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาค และความ
เทาเทียมทางการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูตามบริบท ความตองการของผูเรียน และความตองการของชุมชน
และท องถิ่น ในจัง หวัด เชียงราย สามารถเชื่อมโยงการเรีย นรู ตามความตองการของผูเรีย นอย างต อเนื่ อง และ
ยุทธศาสตรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ภายใตกระบวนการยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จัง หวัด เชียงราย ในยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อใหมีทั กษะอาชีพ
ที่สนองตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคม
ของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงกำหนดโครงการที่สอดคลองกับการพัฒนา
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดโครงการใหมา โดยดำเนินการตามโครงการบูรณาการกับสถานศึกษา
และหนวยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย พัฒ นาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัด
การเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่อยางบูรณาการ
เพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาที่สนใจการจัดการศึกษาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง จะไดนำแนวทาง
การพัฒ นาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปใชอยางเปน รูปธรรม
และส งเสริ มการร วมมื อกั น ระหว างหน วยงานในระดั บพื้ นที่ ในการบู รณาหลั กสู ตรต อเนื่ องเชื่ อมโยงการศึ กษา
อยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ
6. วัตถุประสงค
๖.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่อยางบูรณาการ
๖.๒ เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นที่รวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
อยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จังหวัดเชียงรายมีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัด อยางนอย ๑ หลักสูตร
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จังหวัดเชียงรายมีผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มขึ้นตามบริบทของจังหวัด
8. กลุมเปาหมายโครงการ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสรางรายวิชา หรือกิจกรรมของสถานศึกษา ที่เนนฝกทักษะดานอาชีพ จำนวน ๓ โรงเรียน
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9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๑-๔, สพม.เชียงราย และ สช.
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ในไตรมาส ที่ ๒)
๑๑.๑ นำเสนอแนวทางการขั บ เคลื่ อ นโครงการส ง เสริ ม เวที แ ละประชาคมฯ ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุ ม เชิง ปฏิ บั ติก ารจั ดทำแผนการนิเทศและชี้แจงการขับ เคลื่อ นการยกระดั บคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและประสิ ท ธิ ภ าพการศึ กษาจั ง หวัด โดยผ านกลไกของคณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจัง หวั ด เชี ย งราย
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หองประชุมมณฑา โรงแรมเชียงรายแกรนดรูม อำเภอเมืองเชียงราย
๑๑.๒ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตอ
ดานอาชีพ ภายใต โครงการสง เสริมเวทีแ ละประชาคมเพื่ อการจัดทำรูป แบบและการพั ฒ นาหลักสู ตรต อเนื่ อ ง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเชิญวิทยากร
ที่มีความรู ความสามารถและประสบการณดานอาชีพ มาใหความรูและแนะแนวการศึกษาดานอาชีพแกนักเรียน
จำนวน ๖ สาขา ไดแก สาขาวิศวกรรม สาขาสถาปตยกรรม สาขาไฟฟากำลัง สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาพืชศาสตร
และสาขาภาษาจีนและการเปนผูประกอบการ โดยจัดกิจกรรมระหวางวัน ที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนแมจันวิทยาคม อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรม ประกอบดวย นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแมจัน จำนวน ๗ โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนแมจันวิทยาคม สังกัด สพม.เชียงราย โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ ๑ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) โรงเรียนบานหวยมะหิน ฝน โรงเรียนบานโปงน้ำรอน
สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๓ และโรงเรียนวัดแมคำวิทยา(สังฆประชาอุปภัมภ) สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
๑๑.๓ จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษา
เพื่อสงเสริมการศึกษาตอดานอาชีพ ภายใตโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และเผยแพรรายงานใหศึกษานิเทศก กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
๑๑.๔ นำเสนอผลการจั ด กิ จกรรมการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเสริ ม สร างความรู แ ละแนะแนวการศึ ก ษา
เพื่อสงเสริมการศึกษาตอดานอาชีพ ในการประชุมกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ผานระบบ Google Meet
๑๑.๕ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรดานอาชีพสูการปฏิบัติ ภายใตโครงการสงเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถในดานการทำหลักสูตร
มาใหความรูแกครูผูสอน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี อำเภอ
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรม ประกอบดวย ครูผูสอนดานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในพื้นที่อำเภอ
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี โรงเรียนบานปาซางนาเงิน
โรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวง และโรงเรียนบานพญาไพร สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๓
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส ที่ ๒)
๑๒.๑ ผูเขารวมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและชี้แจงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒ นาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๒.๒ ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตอ
ดานอาชีพ ไดรับความรูและแนวทางการศึกษาตอดานอาชีพในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิศวกรรม สาขาสถาปตยกรรม
สาขาไฟฟากำลัง สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาพืชศาสตร และสาขาภาษาจีนและการเปนผูป ระกอบการ
พรอมทั้งไดทราบถึงรายละเอียดของสาขาวิชาที่ตนมีความสนใจ
๑๒.๓ ผูจัดทำโครงการ มีรูปเลมรายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและ
แนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตอดานอาชีพ ภายใตโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒ นาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพรรายงานใหศึกษานิเทศก กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากร
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับทราบถึงผลการจัดกิจกรรม
๑๒.๔ ผูเขารวมประชุม การประชุมกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล รับทราบผลการจัดกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและแนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตอดานอาชีพ
๑๒.๕ ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรดานอาชีพสูการปฏิบัติ ไดรับความรูในการทำหลักสูตร
ดานอาชีพ และสามารถนำความรูไดไปจัดทำหลักสูตรดานอาชีพไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
- ยังไมปรากฏผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 13.2 เชิงคุณภาพ
- ยังไมปรากฏผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
๗๒,000.๓๔,๐๒๘.๓๔,๐๒๘.แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
16.1 ปญหา อุปสรรค
- ไมมี 16.2 แนวทางแกไข
- ไมมี 17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
จะดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไวในโครงการ ฯ ในชวงไตรมาสที่ ๓ ดังนี้
17.1 กิจกรรมที่ ๖ อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำตลาดออนไลน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานอาชีพ
17.2 กิจกรรมที่ ๗ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
๑๘.๑ ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
- สถานศึกษามีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แบบบูรณาการ
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง
๑๘.2 ผลที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- บุคลากรรู และเขาใจวิธีดำเนินการขับเคลื่อน และพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง จัดการเรียนการสอน
ในวิชาฝกทักษะ ดานอาชีพ และประสบการณตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
๑๘.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
- ผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทางเลือกเขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ที่หลากหลาย
และสอดคลองกับความตองการและบริบทในพื้นที่
- ผูเรียนศึกษาตอในสายอาชีพเพิ่มขึ้นตามบริบทของจังหวัด
๑9. ผูรายงาน นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ตำแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชำนาญการ
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3. หวงเวลารายงาน
⬜ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค.65
⬜ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65 ⬜ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ
 ยังไมสิ้นสุดโครงการ ⬜ สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง ⬜ ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
11.3 การพัฒนาคนทุกชวงวัย(เรียน/วัยรุน)
 (12) การพัฒนาการเรียนรู
 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 12.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
1

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
• ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกชวงวัย
4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรงดวนที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูป ฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
◻ แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู
• สอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่
เทาเทียมโดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตาง

5. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการให
เด็ ก ทุ ก คนได ร ั บ การศึ ก ษาเป น เวลาสิ บ สองป ตั ้ ง แต ก  อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย า ง
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช จาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรั บการดูแ ลและพัฒ นากอนเข ารับการศึ ก ษา
ตามวรรคหนึ ่ ง เพื ่ อ พั ฒ นาร า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ สั ง คม และสติ ป  ญ ญาให ส มกั บ วั ย โดยส ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น และภาคเอกชนเข า มี ส  ว นร ว มในการดำเนิ น การด ว ย ทั ้ ง นี้
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ
และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการให
เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2562 กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรอื่น ใดที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไ ขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงาน
รัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ได ก ำหนดให ก ารส ง เสริ มการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป น นโยบายหลั ก ของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรีย นรู แ ละการพั ฒ นาศั ก ยภาพคนไทยทุ ก ชว งวัย รวมถึ ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ กษาธิการ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเขารับตำแหนง
อยางเปนทางการ ไดกำหนดใหการศึกษาระดับปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญ นโยบายขอที่ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับ
วัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบ
ทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษา
ที่ชัดเจน เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบาย รวมทั้ง Road Map การขับเคลื่อนนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ ซึ่งมีนโยบายการจัดการศึกษา
และการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ใหยึดหลักการพัฒนาเด็กอยาง
เปนองครวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ

สังคม และสติปญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเพิ่มความสำคัญของการพัฒนา
ดานตัวตน (Self Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ใหมากขึ้น เพื่อใหเด็ก
รูสึกมีคุณคา มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเปนเด็กที่คิดเปน มีเหตุผล และรูจักกำกับตนเอง เปาหมาย
ความสำเร็จ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยางรอบดานและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง
มีทักษะการคิด กำกับตนเองได และมีความสุข
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
จังหวัดเชียงราย (2560-2565) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยอาศัยการบูรณาการการ
ทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัง หวัด
เชียงราย ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(ขอ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้ง ครรภ
วัยเรียน วัยรุน/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอ
การพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนลงมือปฏิบัติมีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง มีการใช
และพัฒ นาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสรางผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรูของตนเองได
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศที่มุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็กปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนพัฒนาทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ
ดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง
ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปน
มืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคที่มีรูปแบหลากหลายที่ใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันกับ
ทุกภาคสวนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการ
เสริมสรางความตระหนัก และพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่
มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

6. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง
และมีพัฒนาการสมวัย
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
3. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวม
ในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
.
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัย
ในทุกดาน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพขั้นต่ำ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562
3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ
ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน
8. กลุมเปาหมายโครงการ ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรที่เกี่ยวของ หนวยงาน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยของทุกสังกัด ในระดับจังหวัดเชียงราย ที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกหนวยงาน จำนวน 260 คน
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ในไตรมาส)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผูรับผิดชอบโครงการฯ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 2 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ปรับโครงการฯ
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ผลการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้
12.1 ผูรับผิดชอบโครงการฯ รวมประชุมรับฟงแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ และแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปบมวัย จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผาน
ระบบออนไลน เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ในเบื้องตน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจัดสรรใหจำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)
12.2 จัดทำโครงการชื่อโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวนที่ของบประมาณ จำนวน 132,600
บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน)
12.2.1 ไดรับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจงจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา งบ
รายจายอื่น โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ของจังหวัดเชียงราย จำนวน
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) ซึ่งเดิมไดรับการจัดสรร จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) และไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติม (Top Up) ใหแกหนวยงานที่มีกิจกรรมโดดเดน สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และ
ตัวชี้วัดที่ สป.ศธ.กำหนดไวอีก 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) รวมไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุด ที่ ศธ 02145/20831 ลง
วันที่ 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 ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
12.2.5 ผูตรวจสอบโครงการ นางสาวจันทรแสง พรมสี ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน และ พัน
จาตรีฉลอง ออนนวน ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
12.2.6 ผูเห็นชอบโครงการ นายอภิวัฒน กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
12.2 ปรับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ลงนามอนุมัติการปรับโครงการฯ โดย นายวัลลภ ไมจำปา ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) ผลการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้
12.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ณ หองประชุมสุพรรณิการ
โรงแรมเชียงรายแกรนดรูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๑. เพื่อรวมกันหาแนวทางการจัดตั้งศูนยปฐมวัย
จังหวัดเชียงรายในการเปนศูนยที่ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ๒. เพื่อรวมกันพิจารณาโครงการฯ แนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยยึดเปาหมายและวัตถุประสงคในโครงการฯ ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการที่รวมอบรม รวมกันหาแนวทาง ดังนี้
๑. แนวทางการการจัดตั้งศูนยปฐมวัยจังหวัดเชียงรายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดและทุกระดับ โดยมีผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธานศูนยปฐมวัยจังหวัดเชียงราย ที่ตั้งอยูที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตุ
ประสงคเพื่อรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในจังหวัด โดยคณะกรรมการทุกสังกัดที่เกี่ยวของ มีการ
วางแผนจัดประชุมเพื่อรวมกันกำหนดแนวทาง และกรอบการดำเนินงาน

๒. รวมกันกำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการ กำหนดระยะเวลา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ และ นำไปตอ
ยอดดำเนินการในระดับสังกัดของตนเอง ทั้ง ๑๑ หนวยงาน
๓. งบประมาณในการดำเนินการในกิจกรรมนี้ จำนวน ๑๓,๓๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยหาสิบบาทถวน)
12.4 จัดทำหนังสือราชการและแบบรายงานการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
ชาติ ประจำปการศึกษา 2564 ถึงหนวยงานตนสังกัดเพื่อแจงการรายงานการประเมินฯ ภายในเดือนพฤษภาคม
หนวยงานตนสังกัดสรุปรายงานสงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สรุปการรายงานสงสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตอไป
12.5 จัดทำหนังสือราชการแจงประชาสัมพันธสงผลงานวิธีปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานผูบริหาร
และดานครูผูสอนถึงทุกสังกัด เพื่อแจงประชาสัมพันธทุกโรงเรียนในสังกัดเขารวมสงผลงานภายในเดือนพฤษภาคม
2565 เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัด สงในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตอไป
12.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ในรูปแบบออนไลน กลุมเปาหมาย
ไดแก ผูบริหารและครูปฐมวัยในสังกัดเอกชนจังหวัดเชียงราย สช. จำนวน 68 โรงเรียน และ ผูบริหารและครู
ปฐมวัยในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 12 โรงเรียน รวมผูเขาอบรม 313 คน
ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 วิทยากรตนทาง ณ หองประชุมดอยชาง รานกาแฟชาวดอย อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ผูเขารวมการอบรมไดทำแบบประเมินผลหลังการอบรม พบวามีความพึงพอใจในการอบรมระดับดี
มาก เนื้อหาการอบรมมีประโยชนสามารถนำไปใชในสถานศึกษาได ในเรื่องการดำเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดจัดทำเกียรติบัตรสำหรับวิทยากร และวุฒิบัตร
สำหรับผูเขารวมอบรมทุกคน เบิกจายงบประมาณ จำนวน 3,550 บาท (สามพันหารอยหาสิบบาทถวน)
12.7 การถอดบทเรียน ตอยอด การพัฒนาทักษะสมองสวนหนาเด็กปฐมวัย (Executive Functions:EF) ใน
รูปแบบออนไลนกลุมเปาหมายไดแก ผูบริหารและครูปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย วันที่ 25 มีนาคม 2565
วิทยากรตนทาง ณ หองประชุมรานอาหารลิลลี่แอนดโฮม 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 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
การพัฒนาทักษะสมอง EF ไดดีมาก สามารถนำสิ่งที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียน นำไปตอยอด
พัฒนาทักษะสมองแกเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาไดดีมากขึ้น มีความเขาแนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF ดีขึ้น
กวาเดิมมาก โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ไดแก 1. นายวีรัตน สานุมิตร
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 2. นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันรักลูก (รักลูกเลิรนนิ่ง
กรุป) 3.นางประภาพร เชื้อเมืองพาน 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
ผาชื่น ผูอำนวยการโรงเรียนบานตนปลองแดนเมือง 12.นางวรินทรชญา ซอหนองบัว ครูชำนาญการ โรงเรียน
อนุบาลเวียงแกน สพป.เชียงราย เขต 4 13. นางจุฑา สนิทดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานตนปลองแดน
เมือง 14. นางกรรณิการ จรัลอารีกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานตนปลองแดนเมือง 15.นางกัณชพร
อินตั๋น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดจัดทำ
เกียรติบัตรสำหรับวิทยากร และผูเขารวมการถอดบทเรียนฯ ทุกคน ความสำเร็จเปนไปตามแผน สัญญาณการ
ถายทอด หรือ รูปแบบการประชุมออนไลน ยังมีขอจำกัด เบิกงบประมาณจำนวน 3,550 บาท (สามพันหารอยหา
สิบบาทถวน)
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
.
13.1.1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ และจัดการศึกษาใหมพี ัฒนาการ
สมวัยในทุกดาน
13.1.2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพ
ขั้นต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561
13.1.3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ
ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
13.2 เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน

14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 2 ภาพ)
1.ภาพบันทึกเสนอขออนุมัติโครงการฯ

2.ภาพบันทึกเสนอขออนุมัติปรับโครงการฯ

3. ภาพการรวมประชุมรับนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และ การจัดทำโครงการฯเพื่อขอรับงบประมาณ

4. ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันที่ 25 มกราคม 2565

5. ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ วันที่ 11 มีนาคม 2565

6. การถอดบทเรียนตอยอดพัฒนาการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF) วันที่ 25
มีนาคม 2565

15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
(สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 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. แผนที่จะดำเนินการตอไป
ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดในโครงการตามไตรมาส ในกิจกรรม ที่ 3 การรายงานมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ปการศึกษา 2564, การคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานผูบริหารและ
ดานครูผูสอน รอบคัดเลือก
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เด็กปฐมวัยจะไดรับการพัฒนาคุณภาพตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับ
พื้นที่ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
19. ผูรายงาน นางธิดา ขันดาวงศ ตำแหนง. ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการรายงาน ไตรมาส 1

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
******************************
1. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. - มี.ค. 2565
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565
สถานะโครงการ  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2565  โครงการที่บูรณาการ รวมกับหนวยงานอืน่
(กรม/สำนัก/หนวยงาน......................................./กระทรวง..............................................)
3. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
3.1 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
11.3 การพัฒนาคนทุกชวงวัย(เรียน/วัยรุน )
 (12) การพัฒนาการเรียนรู
 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 12.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
3.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต)
3.3 แผนแมบทเฉพาะกิจ (ดานการศึกษาปฐมวัย)
3.4 แผนการปฏิรปู ประเทศ ดานการศึกษา
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
1

การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล

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

(ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่มุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็ก
ปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิง
ผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนพัฒนาทักษะสำคัญ
ดานตางๆ)
3.6 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
(ดานความมั่นคงของมนุษย)
3.7 นโยบายรัฐบาล
3.6.1 นโยบายหลัก (นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย)
3.6.2 นโยบายเรงดวน (นโยบายขอที่ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย)
3.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
3.10 ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (งบ
รายจายอื่น)
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

4. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็ก
ทุ ก คนได ร ั บ การศึ ก ษาเป น เวลาสิ บ สองป ตั ้ ง แต ก  อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย า ง
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช จาย รัฐตองดำเนิน การใหเด็กเล็กไดรั บการดูแ ลและพัฒ นากอนเข ารับการศึ ก ษา
ตามวรรคหนึ ่ ง เพื ่ อ พั ฒ นาร า งกาย จิ ต ใจ วิ น ั ย อารมณ สั ง คม และสติ ป  ญ ญาให ส มกั บ วั ย โดยส ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น และภาคเอกชนเข า มี ส  ว นร ว มในการดำเนิ น การด ว ย ทั ้ ง นี้
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ
และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการให
เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหไว ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ.๒๕๖๒กำหนดให ม ี ค ณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป น คณะกรรมการระดั บ ชาติ มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและ
พัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของ
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่ง สอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ได ก ำหนดให ก ารส ง เสริ มการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป น นโยบายหลั ก ของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรีย นรู แ ละการพั ฒ นาศั ก ยภาพคนไทยทุ ก ชว งวัย รวมถึ ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ กษาธิการ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเขารับตำแหนง
อยางเปนทางการ ไดกำหนดใหการศึกษาระดับปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญ นโยบายขอที่ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับ
วัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบ
ทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษา
ที่ชัดเจน เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบาย รวมทั้ง Road Map การขับเคลื่อนนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ ซึ่งมีนโยบายการจัดการศึกษา
และการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ใหยึดหลักการพัฒนาเด็กอยาง
เปนองครวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ

สังคม และสติปญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเพิ่มความสำคัญของการพัฒนา
ดานตัวตน (Self Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ใหมากขึ้น เพื่อใหเด็ก
รูสึกมีคุณคา มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเปนเด็กที่คิดเปน มีเหตุผล และรูจักกำกับตนเอง เปาหมาย
ความสำเร็จ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยางรอบดานและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง
มีทักษะการคิด กำกับตนเองได และมีความสุข
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
จังหวัดเชียงราย (2560-2565) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยอาศัยการบูรณาการการ
ทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงราย ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(ขอ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้ง ครรภ
วัยเรียน วัยรุน/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอ
การพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนลงมือปฏิบัติมีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง มีการใช
และพัฒ นาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสรางผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรูของตนเองได
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศที่มุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็กปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนพัฒนาทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ
ดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง
ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปน
มืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคที่มีรูปแบหลากหลายที่ใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันกับ
ทุกภาคสวนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการ
เสริมสรางความตระหนัก และพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่
มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

5. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง
และมีพัฒนาการสมวัย
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
3. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวม
ในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
6. กลุมเปาหมาย (ระบุผูเขารวมและจำนวน)
ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรที่เกี่ยวของ หนวยงาน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ใน
ระดับจังหวัดเชียงราย ที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกหนวยงาน จำนวน 260 คน
7. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “ค า เป า หมายตั ว ชี ้ วั ด
โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน)
7.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน รอยละ 80
7.2 จังหวัดเชียงรายมีศูนยปฐมวัยประจำจัง หวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย
7.3 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพขั้น
ต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562
7.4 ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ
ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย และมีการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมดานการบริหารและการจัดประสบการณ มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) สำหรับผูบริหาร ครูปฐมวัย ศึกษานิเทศก และผูรับผิดชอบโครงการฯ
8. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ)
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ
สมวัยในทุกดาน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพ
ขั้นต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562
3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ
ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน
9. วิธีดำเนินการ

9.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ
9.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ และ ผูเกี่ยวของ เพื่อออกแบบกิจกรรมในรายละเอียด และ
แนวทางการจัดตั้งศูนยปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
9.3 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 โรงเรียน
เอกชนในสังกัด โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
9.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอดการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions : EF) เด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
9.5 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
โรงเรียนเอกชนในระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions : EF) เด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
9.6 กิจกรรมที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะ
สมอง(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
9.7 กิจกรรมที่ 7 การประชุม สรุป ผลการดำเนินงาน รายงานผล
แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ
ระยะเวลา
กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(งบประมาณ) (งบประมาณ) (งบประมาณ) (งบประมาณ)
มกราคมเมษายนกรกฎาคมตุลาคมมิถุนายน65
กันยายน65
ธันวาคม 64 มีนาคม 65

ผูควบคุม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับนโยบายสวนกลาง
จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ แตงตั้ง
คณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง ผูเกี่ยวของ

√

-

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

-

-

-

-

2.1 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสวนกลาง

√

-

-

-

2.2 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ
โครงการฯ

-

13,350

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร
นายวีรัตน
สานุมิตร
นายวีรัตน
สานุมิตร

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
กิจกรรมที่ 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอด
การพัฒนาทักษะสมอง (EF) เด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินผล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

-

21,400

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

21,400
-

13,300

นายวีรัตน
สานุมิตร

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

ปฐมวัยแหงชาติโรงเรียนเอกชนในระบบและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะ
สมอง(Executive Functions : EF) เด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
กิจกรรมที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)การ
พัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions :
EF) เด็กปฐมวัย

-

-

-

กิจกรรมที่ 6.1 การคัดเลือก รอบตัวแทนสังกัด

17,300

กิจกรรมที่ 6.2 การคัดเลือก รอบตัวแทน
ระดับจังหวัด

28,000

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

นายวีรัตน
สานุมิตร
นายวีรัตน
สานุมิตร

กิจกรรมที่ 7 อบรม เชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการโครงการฯ และสรุป ผลการ
ดำเนินงาน รายงานผล

7.1 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

-

-

17,850

-

-

-

√

นายวีรัตน
สานุมิตร

-

69,450

45,300

17,850

นายวีรัตน
สานุมิตร

โครงการฯ และสรุป ผลการดำเนินงาน รายงานผล

7.2 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสรุป และ
ถอดบทเรียน สวนกลาง
รวมทั้งโครงการ

นายวีรัตน สานุ
มิตร

-

10. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ)
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
11. สถานที่ดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด)
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ในระดับจังหวัดเชียงราย ที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
ทุกหนวยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
12. งบประมาณ (จำนวนที่ไดรับจัดสรร 45,000 บาท พรอมระบุตัวคูณ)
จำนวนที่เสนอของบประมาณ 132,600 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) ตามรายละเอียด
การใชงบประมาณ

รายละเอียดการใชงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง 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
กิจกรรมที่ 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

จำแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
(บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
ไมใช
งบประมาณ
-

13,350

600

12,250

500

21,400

2,400

17,500

1,500

21,400

2,400

17,500

1,500

-คาสมนาคุณวิทยากรการฝกอบรม = 2,400 บาท

กิจกรรมที่ 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

กิจกรรมที่ 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
-คาเบี้ยเลี้ยง 10*240*2 = 4,800 บาท
-เอกสารเครื่องมือนิเทศ 10*50 = 500 บาท

13,300

-

12,800

500

รายละเอียดการใชงบประมาณ

กิจกรรมที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะสมอง
(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียน
ตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
6.1 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (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

จำแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
(บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

17,300

11,200

5,600

500

28,000

7,000

17,500

3500

-

-

-

-

3) คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 16 คน 16*700 =
11,200 บาท
4) คาเอกสารประกอบการคัดเลือก 500 บาท

6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู นำเสนอผลงาน
และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (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
6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับภาค
จำนวน 7 คน จำนวน 1 วัน

รายละเอียดการใชงบประมาณ

กิจกรรมที่ 7 การประชุม สรุป ผลการดำเนินงาน รายงาน
ผล
7.1 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ
โครงการฯและ ถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงาน
เสนอแนะปญหา ขอเสนอแนะ

จำแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
(บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

17,850

600

12,250

5,000

-

-

-

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
7.2 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปถอด
บทเรียนผลการดำเนินงานในสวนกลาง จำนวน 1 คน
รวม

-

132,600

24,200

95,400

13,000

13. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ชื่อ นางธิดา นามสกุล ขันดาวงศ
โทรศัพทมือถือ 080 497 8816 โทรศัพท 053-719481 โทรสาร 053-719483
E–mail : tidauang@gmail.com
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอมสำหรับการเขา
เรียนในระดับประถมศึกษา
2. การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกสังกัด เปนไปในทิศทางเดียวกัน มี
การบูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ
3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งที่ไดรับการขยายผลการดำเนินงานมี
คุณภาพตามมาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
******************************
1. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. - มี.ค. 2565
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565
สถานะโครงการ  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2565  โครงการที่บูรณาการ รวมกับหนวยงานอืน่
(กรม/สำนัก/หนวยงาน......................................./กระทรวง..............................................)
3. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
3.1 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
11.3 การพัฒนาคนทุกชวงวัย(เรียน/วัยรุน )
 (12) การพัฒนาการเรียนรู
 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 12.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
3.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต)
3.3 แผนแมบทเฉพาะกิจ (ดานการศึกษาปฐมวัย)
3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
1

การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล

3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่มุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็ก
ปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิง
ผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนพัฒนาทักษะสำคัญ
ดานตางๆ)
3.6 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
(ดานความมั่นคงของมนุษย)
3.7 นโยบายรัฐบาล
3.6.1 นโยบายหลัก (นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย)
3.6.2 นโยบายเรงดวน (นโยบายขอที่ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย)
3.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
3.10 ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (งบ
รายจายอื่น)
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

4. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็ก
ทุ ก คนได ร ั บ การศึ ก ษาเป น เวลาสิ บ สองป ตั ้ ง แต ก  อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย า ง
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช จาย รัฐตองดำเนิน การใหเด็กเล็กไดรั บการดูแ ลและพัฒ นากอนเข ารับการศึ ก ษา
ตามวรรคหนึ ่ ง เพื ่ อ พั ฒ นาร า งกาย จิ ต ใจ วิ น ั ย อารมณ สั ง คม และสติ ป  ญ ญาให ส มกั บ วั ย โดยส ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น และภาคเอกชนเข า มี ส  ว นร ว มในการดำเนิ น การด ว ย ทั ้ ง นี้
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ
และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการให
เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหไว ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ.๒๕๖๒กำหนดให ม ี ค ณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป น คณะกรรมการระดั บ ชาติ มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและ
พัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของ
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่ง สอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ได ก ำหนดให ก ารส ง เสริ มการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป น นโยบายหลั ก ของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรีย นรู แ ละการพั ฒ นาศั ก ยภาพคนไทยทุ ก ชว งวัย รวมถึ ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ กษาธิการ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเขารับตำแหนง
อยางเปนทางการ ไดกำหนดใหการศึกษาระดับปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญ นโยบายขอที่ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับ
วัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบ
ทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษา
ที่ชัดเจน เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบาย รวมทั้ง Road Map การขับเคลื่อนนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ ซึ่งมีนโยบายการจัดการศึกษา
และการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ใหยึดหลักการพัฒนาเด็กอยาง
เปนองครวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ

สังคม และสติปญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเพิ่มความสำคัญของการพัฒนา
ดานตัวตน (Self Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ใหมากขึ้น เพื่อใหเด็ก
รูสึกมีคุณคา มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเปนเด็กที่คิดเปน มีเหตุผล และรูจักกำกับตนเอง เปาหมาย
ความสำเร็จ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยางรอบดานและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง
มีทักษะการคิด กำกับตนเองได และมีความสุข
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
จังหวัดเชียงราย (2560-2565) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยอาศัยการบูรณาการการ
ทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงราย ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(ขอ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้ง ครรภ
วัยเรียน วัยรุน/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอ
การพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนลงมือปฏิบัติมีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง มีการใช
และพัฒ นาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสรางผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรูของตนเองได
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศที่มุงพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวง ในสวนของเด็กปฐมวัยนั้น ไดสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนพัฒนาทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ
ดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง
ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปน
มืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคที่มีรูปแบหลากหลายที่ใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันกับ
ทุกภาคสวนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการ
เสริมสรางความตระหนัก และพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่
มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

5. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง
และมีพัฒนาการสมวัย
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
3. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวม
ในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
6. กลุมเปาหมาย (ระบุผูเขารวมและจำนวน)
ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรที่เกี่ยวของ หนวยงาน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ใน
ระดับจังหวัดเชียงราย ที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกหนวยงาน จำนวน 260 คน
7. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเปนโครงการใหญและมีหลายกิจกรรมใหระบุ “ค า เป า หมายตั ว ชี ้ วั ด
โครงการในภาพรวม” ที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน)
7.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน รอยละ 80
7.2 จังหวัดเชียงรายมีศูนยปฐมวัยประจำจัง หวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย
7.3 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพขั้น
ต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562
7.4 ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ
ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย และมีการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมดานการบริหารและการจัดประสบการณ มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) สำหรับผูบริหาร ครูปฐมวัย ศึกษานิเทศก และผูรับผิดชอบโครงการฯ
8. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ)
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ
สมวัยในทุกดาน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพ
ขั้นต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562
3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรูความเขาใจ
ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน

9. วิธีดำเนินการ
9.1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ
9.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ และ ผูเกี่ยวของ เพื่อออกแบบกิจกรรมในรายละเอียด และ
แนวทางการจัดตั้งศูนยปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
9.3 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 โรงเรียน
เอกชนในสังกัด โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
9.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอดการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions : EF) เด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
9.5 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
โรงเรียนเอกชนในระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions : EF) เด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
9.6 กิจกรรมที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะ
สมอง(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
9.7 กิจกรรมที่ 7 การประชุม สรุป ผลการดำเนินงาน รายงานผล
แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ
ระยะเวลา
กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(งบประมาณ) (งบประมาณ) (งบประมาณ) (งบประมาณ)
มกราคมเมษายนกรกฎาคมตุลาคมมิถุนายน65
กันยายน65
ธันวาคม 64 มีนาคม 65

ผูควบคุม

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติ
โครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง ผูเกี่ยวของ

√

-

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

-

-

-

-

2.1 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสวนกลาง

√

-

-

-

2.2 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ
โครงการฯ

-

13,350

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร
นายวีรัตน
สานุมิตร
นายวีรัตน
สานุมิตร

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
แบบออนไลน
กิจกรรมที่ 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอด
การพัฒนาทักษะสมอง (EF) เด็กปฐมวัย
แบบออนไลน

-

√

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

-

√

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติโรงเรียนเอกชนใน

-

13,300

-

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

ระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ การพัฒนาทักษะสมอง
(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียนตนแบบ
นำรองจากทุกสังกัด

กิจกรรมที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)การ
พัฒนาทักษะสมอง(Executive Functions :
EF) เด็กปฐมวัย แบบออนไลน

-

-

-

กิจกรรมที่ 6.1 การคัดเลือก รอบตัวแทนสังกัด

17,300

กิจกรรมที่ 6.2 การคัดเลือก รอบตัวแทน
ระดับจังหวัด

26,050

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

นายวีรัตน
สานุมิตร
นายวีรัตน
สานุมิตร

กิจกรรมที่ 7 อบรม เชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการโครงการฯ และสรุป ผลการ
ดำเนินงาน รายงานผล

7.1 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ

-

-

-

√

นายวีรัตน สานุ
มิตร

-

-

-

√

นายวีรัตน
สานุมิตร

-

26,650

43,350

-

นายวีรัตน
สานุมิตร

โครงการฯ และสรุป ผลการดำเนินงาน รายงานผล

แบบออนไลน
7.2 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสรุป และ
ถอดบทเรียน สวนกลาง แบบออนไลน
รวมทั้งโครงการ

10. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชวงเดือนที่ดำเนินการ)
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
11. สถานที่ดำเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด)
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ในระดับจังหวัดเชียงราย ที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
ทุกหนวยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
12. งบประมาณ
จำนวนจำนวนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)

รายละเอียดการใชงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง 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
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562
จำนวน 250 คน จำนวน 1 วัน แบบออนไลน
กิจกรรมที่ 4 การประชุมสะทอนคิด ตอยอดการพัฒนา
ทักษะสมอง (Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย
โรงเรียนตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
จำนวน 250 คน จำนวน 1 วัน แบบออนไลน
กิจกรรมที่ 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
-คาเบี้ยเลี้ยง 10*240*2 = 4,800 บาท
-เอกสารเครื่องมือนิเทศ 10*50 = 500 บาท

จำแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
(บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
ไมใช
งบประมาณ
-

13,350

600

12,250

500

-

-

-

-

-

-

-

-

13,300

-

12,800

500

รายละเอียดการใชงบประมาณ

กิจกรรมที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะสมอง
(Executive Functions : EF) เด็กปฐมวัย โรงเรียน
ตนแบบนำรองจากทุกสังกัด
6.1 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (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

จำแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
(บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

17,300

11,200

5,600

500

26,050

7,000

17,500

1,550

-

-

-

-

3) คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 16 คน 16*700 =
11,200 บาท
4) คาเอกสารประกอบการคัดเลือก 500 บาท

6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู นำเสนอผลงาน
และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (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
6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับภาค
จำนวน 7 คน จำนวน 1 วัน

กิจกรรมที่ 7 การประชุม สรุป ผลการดำเนินงาน รายงาน
ผล แบบออนไลน
7.1 อบรม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ
โครงการฯและ ถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงาน
เสนอแนะปญหา ขอเสนอแนะ แบบออนไลน

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000

18,800

จำนวน 35 คน จำนวน 1 วัน
7.2 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปถอด
บทเรียนผลการดำเนินงานในสวนกลาง จำนวน 1 คน แบบ
ออนไลน
รวม

48,150

3,050

13. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ชื่อ นางธิดา นามสกุล ขันดาวงศ
โทรศัพทมือถือ 080 497 8816 โทรศัพท 053-719481 โทรสาร 053-719483
E–mail : tidauang@gmail.com
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอมสำหรับการเขา
เรียนในระดับประถมศึกษา
2. การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกสังกัด เปนไปในทิศทางเดียวกัน มี
การบูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ
3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งที่ไดรับการขยายผลการดำเนินงานมี
คุณภาพตามมาตรฐาน

เอกสารประกอบการรายงานไตรมาส 2
(มกราคม – มีนาคม 2565)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล)
ที่ ศธ ๐๒๖๘/
วันที่ 4 มกราคม 2565
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1. เรื่องเดิม
ตามที่ทานไดอนุมัติการปรับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) ตามบันทึก
ขอความสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล) ที่ ศธ ๐๒๖๘/ ลงวันที่ 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
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,350 บาท
3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1)หนังสือ สป.ศธ.ที่ ศธ 0201.5/21224 ลว 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจงการโอน
จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ จำนวน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถวน)
2) หนัง สือ สป.ศธ.ที่ ศธ 02145/20831 ลว 20 ธัน วาคม 2564 เรื่อง แจง จัดสรร
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่ จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
……………………................................................................................................................................................…..
ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดให
มี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ขึ้น โดยอาศัยการบูรณา
การการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงได
ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย
เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
จึง
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
1.1 ศึกษาธิการภาค 16
1.2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1.3 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
1.4 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
1.5 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
1.6 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
1.7 ผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32
1.8 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย
1.9 ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
1.10 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
1.11 ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
1.12 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดเชียงราย
1.13 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

1.14 ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1.15 ผูอำนวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล
2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
2.1 นายวัลลภ ไมจำปา

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

2.2 นายอภิวัฒน กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

2.3 พันจาตรีฉลอง ออนนวน ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน

กรรมการ

2.4 นายกริช มากกุญชร

กรรมการ

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา

2.5 นางจินดา กำลังประสิทธิ์ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

กรรมการ

2.6 นางเกษณี สีไพร

กรรมการ

ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ

2.7 นางภัทพิชชา ไชยรินทร ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล

กรรมการ

2.8 นางสุรินทร รุดเครือ

ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

กรรมการ

2.9 นางสาวจันทรแสง พรมสี ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน

กรรมการ

2.10 นายวีรัตน สานุมิตร ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ : อำนวยการความสะดวก ใหคำแนะนำ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาอันอาจจะเกิ ดขึ้น
เพื่อใหการดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เปนไป
ดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย
3.1 นายวีรัตน สานุมิตร ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ประธานกรรมการ
3.2 นายรัชพล ศรีธรรม นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดเชียงราย

กรรมการ

3.3 นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1
กรรมการ
3.4 นางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1
กรรมการ
3.5 นางสาวอิ ช ยาพั ฒ น มณี ร ั ต น ศึ ก ษานิ เ ทศก ช ำนาญการพิ เ ศษ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
กรรมการ

3.6 นางกังสดาล แจงมณี ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2
กรรมการ
3.7 นางสาวโสภาพร ไสยแพทย ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
กรรมการ
3.8 นายพงศพันธุ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
กรรมการ
3.9 พ.ต.ต.ศักดิ์ สบบง นายตำรวจนิเทศก สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32
กรรมการ
3.10 นางปทิตา สมุทรารินทร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
3.11 นางศุภร พลธนะ นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
3.12 นางธัญญรัตน คำสุรันดร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กรรมการ
3.13 นางอุไรวรรณ ชัยมินทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย
กรรมการ
3.14 นางทัศนีย การเร็ว รองผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ
3.15 นางสาวปวริศา ศิริตัน

รองผูอำนวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล

กรรมการ

3.16 นายสะอาด คำตัน

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

3.17 นายศิลปชัย ขันดาวงศ

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

3.18 นางนรินทร ชมชื่น

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 เจาหนาที่กลุมนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย

กรรมการ

3.30 เจาหนาที่กลุมพัฒนาการศึกษา ศธจ.เชียงราย

กรรมการ

3.31 เจาหนาที่กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.เชียงราย

กรรมการ

3.32 นางธิดา ขันดาวงศ

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

3.33 นางเสารวลักษณ นันชัยบัว ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ : ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
4. คณะกรรมการฝายการเงิน
4.1 นายศิลปชัย ขันดาวงศ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
4.2 นางวรุณี แกวสุข

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

4.3 นางสาวธัญชญากาญจน กันทะวงค นักวิชาการการเงินและบัญชี
4.4 นางณิชานันท ผิวมณี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

4.5 นางธิดา ขันดาวงศ

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

4.6 นางเสารวลักษณ นันชัยบัว ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ : ดำเนินการดานการเงินและพัสดุที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย
เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
5. คณะกรรมการฝายประเมินผลและรายงานผล
5.1 นายวีรัตน สานุมิตร ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนิเทศ 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

มีหนาที่ : ดำเนินการดานการสรุปรายงานการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่
จังหวัดเชียงรายตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เปนไปดวย
ความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศนี้ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 7

มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวัลลภ ไมจำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ในระดับจังหวัด
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต /การพัฒนาคนทุกชวงวัย)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร..................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ...........................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.......................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบตั ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

~2~
๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงงานภายใน
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 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
ทั้งนี้การตรวจราชการเปนกลไกและเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายแหงรัฐ เปนการ
สนับสนุนใหการบริหารราชการแผนดิน และการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผล
การดำเนินงานของหนวยงานของรัฐดานนโยบายและแผนงานเพื่อทำหนาที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม
และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศใหคำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549 ขอ 12 กำหนดใหการตรวจราชการในระดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปและแจงให
หนวยรับตรวจทราบ ดำเนินการตรวจราชการและรายงานผลการตรวจราชการตอปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ และรายงานสรุปภาพรวมปละสองครั้ง
สำนั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด มี หน าที ่ ประสานและสนั บสนุ นการตรวจราชการของผู  ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ กำกับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการหรือหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
จึ งได จ ั ดทำแผนการรองรั บการตรวจราชการและดำเนินการเกี่ ยวกั บการตรวจราชการของผู ตรวจราชการกระทรวง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2565
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมเครือขายการตรวจราชการ โดยบูรณาการเก็บขอมูลที่สนับสนุนการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด
6.2 เพื่อรายงานความกาวหนา ความสำเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาตอ
ผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.3 เพือ่ รวมลงพื้นที่ตรวจราชการกับคณะผูตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ไดรับการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีสรุปรายงานความกาวหนา ความสำเร็จ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ที่ไดรับการตรวจติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร สามารถสะทอนขอมูลใหกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได
อยางมีคุณภาพ
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีสรุปรายงานความกาวหนา ความสำเร็จ ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร และไดขอมูลที่สามารถนำไปสูการบริหารจัดการ
เพื่อนำไปแกไข ปรับปรุง พัฒนางานตอไป
8. กลุมเปาหมายโครงการ สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม พ.ศ.2564 – กันยายน พ.ศ.2565
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ในไตรมาสที่ 2)
11.1 จัดทำขอมูลรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามเผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของคณะผูตรวจราชการ จากผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผูตรวจราชการ เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๖ ประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ตามประเด็น ที่เกี่ยวของในประเด็น : การฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเด็นการตรวจติดตาม
ขอที่ 5 การเตรียมความพรอมของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อรองรับการเรียนการสอนในชวงของการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งแบบ On site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ประเด็น : การจัดการ
สิ่งแวดลอมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (BCG Model) และประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน
11.2 จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการ
ดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่
2/2564 ระยะที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2565)

~4~
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาสที่ 2)
12.1 รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามเผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของคณะผูตรวจราชการ จากผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผูตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๖
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ตามประเด็น ที่เกี่ยวของในประเด็น : การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประเด็นการตรวจติดตาม ขอที่ 5 การเตรียมความ
พรอมของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อรองรับการเรียนการสอนในชวงของการแพรระบาดของโรคโค
วิด-19 ทั้งแบบ On site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ประเด็น : การจัดการสิ่งแวดลอมสีเขียวเพื่อ
ความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
และประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน โดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เปนผูรายงาน
ผลการดำเนินงานดังกลาว ในการรับการตรวจราชการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ Zoom Meeting ในวันจันทร
ที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕'๖๕ ณ หองประชุม จอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
12.2 รายงานผลการติดตามประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการด าน
สาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564
ระยะที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2565)
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (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 ติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2. หนวยงานทางการศึกษาไดรับการแนะนำการพัฒนาทางวิชาการและการดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยางตอเนื่อง
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ)
15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
60,000
0.00
10,476.00
0.00
0.00
0.00
หมายเหตุ ** ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณมาให
ในสวนของคาใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 รอดำเนินการเบิกจายหากไดรับจัดสรรงบประมาณ
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แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
16.1 ปญหา อุปสรรค
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป
กิจกรรมที่ 1 บูรณาการขอมูลที่สนับสนุนการตรวจราชการ
- เก็บรวมรวมขอมูล
- ประชุม เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห จัดกระทำขอมูลที่เก็บขอมูลจากสถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 18 อำเภอ โดยศึกษานิเทศกประจำอำเภอ/พื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 รวมลงพื้นที่ตรวจราชการกับคณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และลงพื้นที่เก็บขอมูลตามประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในรอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมที่ 3 รับการตรวจราชการ จากคณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานความกาวหนา ความสำเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- จัดประชุมการจัดทำรายงาน สรุปและเขียนรายงาน
- จัดทำรูปเลมเอกสารรายงาน
- จัดทำแผนพับ บทความ ประชาสัมพันธ
- จัดเตรียมนำเสนอ ในรูปแบบ PPT หรือ VTR หรือรูปแบบอื่น ๆ
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
18.1 หนวยการทางการศึกษาไดรับการตรวจ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ,
การตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลตามนโยบายเฉพาะด า นของกระทรวงศึ กษาธิ การ (Agenda Based) และ
การตรวจติดตามในกรณีพิเศษหรือเรง ดวนอื่นๆ เชนการตรวจ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
18.2 หนวยงานทางการศึกษาไดรับการแนะนำการพัฒนาทางวิชาการและการดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยางตอเนื่อง
๑9. ผูรายงาน นางสาวนันทนา จันทรฝน
นางเสารวลักษณ นันชัยบัว
นางสาวสะติม คำมา

ตำแหนง ศึกษานิเทศก
ตำแหนง ศึกษานิเทศก
ตำแหนง ศึกษานิเทศก

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....1.......... เดือน ......เมษายน.....พ.ศ. .........2565..............

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผาน
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3. หวงเวลารายงาน
◻ ◻ ไตรมาสที่ 1 - 4 : เดือน ธ.ค. 63 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ ◻ ◻ ยังไมสิ้นสุดโครงการ

◻ สิ้นสุดโครงการแลว

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง ⬜ ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
◻ 4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
◻4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
◻4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (12 ดานการศึกษา)
◻4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(1.การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
◻4.5 แผนความมั่นคง (1.การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย)
◻4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกชวงวัย )
4.6.2 นโยบายเรงดวน (7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21)
◻4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
◻ ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
◻ ◻◻◻◻◻◻◻ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพือ่
สรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
◻ ◻ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
◻ ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
◻ ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
◻ ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
◻ 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
◻◻◻ ◻ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

มนุษย

◻◻◻◻◻◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
◻◻◻ ◻ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ◻
◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
◻ ◻ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
◻ ◻๔.8.1 ⬜ แผนงานพื้นฐาน
◻ ๔.8.2 ⬜ แผนงานยุทธศาสตร
◻ ◻ ◻แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
◻ ◻◻ แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
◻ ◻ แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
◻ ◻ แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

◻ ◻ แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
◻ ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
◻ ◻◻ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
◻ ◻ แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
◻ ◻ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
◻ แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
◻ ◻แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
◻ ◻◻แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เชียงราย โดยไดกำหนดวิสัยทัศนไว “เชียงรายเมืองแหงคุณภาพการศึกษา พัฒ นาสูสากล* บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมลานนา มวลประชาอยูเย็นเปนสุข (สากล* หมายถึง การพัฒนาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
พื้นที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Greater Mekong Sub
region (GMS) และประชาคมโลก) และไดกำหนดยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการ
ศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมืองแหงความสุข สะอาด ปลอดภัย นายล โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ
และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อใหมีทักษะอาชีพที่
สนองตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การทองเที่ยวและชายแดน โดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทาง
สังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการศึกษา เพื่อโอกาสและความเสมอ
ภาคที่เทาเทียมโดยสอดคลองกับศักยภาพ อัตลักษณ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
(การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น)
ตามยุทธศาสตรชาติ คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) จัง หวัดเชียงราย และอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนนใหมี
ประสานและการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานที่

เกี่ยวของ องคกรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะตองดำเนินการโดยมี
แนวทางที่ผานการรวมกันกำหนด รวมกันขับเคลื่อน รวมกันประเมิน และรวมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยการจัดทำแนวทางการดำเนินงานการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย
(สะอาด ปลอดภัย นายล) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ (ครู ก) ใหกับบุคคลกรของสถานศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย ทุกสังกัดจำนวน ทั้งสิ้น 794 คน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในสถานศึก ษาทุก
สังกัด ที่จะไดนำไปปฏิบัติ บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามเจตนารมณที่ตั้งไว
จากเหตุผลและความจำเปนขางตน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดทำโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ของสถานศึกษาตอไป
6. วัตถุประสงค
6.๑ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๕) โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น
6.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของสถานศึกษา ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
6.๒ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย(สะอาด ปลอดภัย นายล) และ การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น7.
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) สถานศึกษา ทุกสังกัด จัดการศึกษาไดสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย ตาม
แนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๕) โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่นตามบริบท
2) สถานศึกษา ทุกสังกัด สามารถจัดการศึกษาตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม
และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ไดอยางมีคุณภาพ
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษา ทุกสังกัด ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางการดำเนินงานการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย นายล) และการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รอย
ละ 80
8. กลุมเปาหมายโครงการ สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ในไตรมาส)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินงาน
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส)

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ประชุมชี้แจงโครงการและวางแผนดำเนินงานในโครงการ จำนวน
1 วัน (15 คน) งบประมาณ 6,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนการนิเทศ ในการ
จัดการศึกษา ตามแนวทางจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมือง สะอาด ปลอดภัย นายล สอดคลอง
ยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 วัน (17 คน) งบประมาณ 7,900 บาท
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษา ทุกสังกัด จัดการศึกษาไดสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย ตาม
แนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๕) โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่นตามบริบท
2) สถานศึกษา ทุกสังกัด สามารถจัดการศึกษาตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม
และประเมินผล ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ไดอยางมีคุณภาพ
13.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษา ทุกสังกัด ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางการดำเนินงานการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย นายล) และการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รอย
ละ 80
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ)

15. งบประมาณ
งบประมาณที่ ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ไดรับทั้งหมด งบประมาณรวม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
60,300
46,400
13,900
-แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
งบรายจาย งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดรายจาย หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
16.1 ปญหา อุปสรรค การจัดกิจกรรมในชวงโรคระบาดโควิด
16.2 แนวทางแกไข ปฏิบัติตามมาตรการการปองโรคอยางเครงครัด
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป การอบรมเชิงปฏิบัติการ สะทอนคิด แลก เปลี่ยนเรียนรู บูรณาการแนว
ทางการนิเทศติดตาม และประเมิน ผลการจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมือง สะอาด ปลอดภัย นายล
หนวยงานการจัดการศึกษาทุกสังกัด จำนวน 1 วัน (33 คน ) งบประมาณ 14,300 บาท
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
1) สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อใหเชียงรายเปนเมือง สะอาด
ปลอดภัย นายลและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเชียงราย
2) สถานศึกษาจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม
และประเมินผล ตามแนวทางดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อใหเชียงรายเปนเมือง
สะอาด ปลอดภัย นายล และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3) สถานศึกษาทุกสังกัดไดรับ นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ตามแนวทาง
การดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดเชียงราย(สะอาด ปลอดภัย นายล) และการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
๑9. ผูรายงาน นายศิลปชัย ขันดาวงศ ตำแหนง ศึกษานิเทศก
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565สถานศึกษาทุกสังกัดไดรับ นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผล การจัดการศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัด
เชียงราย(สะอาด ปลอดภัย นายล) และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

