
 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงราย 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่ 4 งบประมาณ 
4.1 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จ าแนกตาม
ประเภทรายจ่าย 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  4,160,068.08 

    1.1 งบประมาณบริหารจัดการส านักงาน 1,252,000.00  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  

1) ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 1,252,000.00  

    1.2 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อด าเนินกิจกรรมเฉพาะกิจ 2,815,868.08  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  

2) ค่าสาธารณูปโภค 392,000.00  
3) ค่าเช่ารถยนต์ เดือนละ 20,490.50 บ. (12 เดือน) 245,886.00  
4) ค่าเช่าส านักงาน เดือนละ 50,000 บ. (12 เดือน) 600,000.00  

5) ค่าจ้างพนักงานปฏบิัติงานให้ราชการ 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท  
6 เดือน 

90,000.00  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รบับริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

-กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

8) ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ค่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน เดือนละ 12,840 บ. (12 เดือน) 

141,240.00  

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลติมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพฒันาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  

9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ./อกศจ. 200,000.00  
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รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลติผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  

10) รายการผูกพัน ค่าเชา่รถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ เดือนละ 
19,486.84 บ. (12 เดือน)  

233,842.08  

-แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
-ผลผลติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-กิจกรรม บุคลากรภาครัฐส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  

11) รายการค่าเช่าบ้าน 912,900.00  
   1.3 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ 92,200  

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลตินักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รบัการอุดหนุน 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน 

  

-ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนนุทุกประเภทโรงเรียน
เอกชน 

-ตรวจติดตามสถานการณ์ขอตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้ม
กิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อสรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน 

85,200 

 

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลตินโยบายและแผนดา้นการศึกษา 
-กิจกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  

-เพื่อด าเนินโครงการประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและความเปน็พลเมือง
ของผู้เรียนทุกช่วงชัน้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
7,000 

 

2. ประเภทรายจ่าย : งบรายจา่ยอ่ืน   956,283 

    2.1 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ 956,283  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
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รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300  

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นทีช่ายแดน ระดบัจังหวัด 

41,700  

3) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร ์

60,000  

4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  

40,000  

5) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

90,900 
 

-แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

-โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
-กิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  

6) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  

72,000 
 

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 

-กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 

  

7) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ  

160,000 
 

8) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

96,000 
 

9) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่   70,000  

-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน 

  

10) โครงการสง่เสริมศกัยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

16,883 
 

11) โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์ในส่วนภูมิภาค 23,500  
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รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
-กิจกรรมด าเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  

17) โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

15,000 
 

-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

  

18) โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี     
ยุวกาชาดไทย) 

40,000 
 

-แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
-กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 

  

20) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อ
สภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคมของแต่ละ
พื้นที่ 

200,000 
 

    2.2 งบประมาณที่ก าหนดกิจกรรมให้ด าเนินการเป็นการเฉพาะกิจ -  

3. ประเภทรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน   10,000 

    3.1 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ 10,000  
 -แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน 

  

16) โครงการนเิทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  10,000  
    3.2 งบประมาณที่ก าหนดกิจกรรมให้ด าเนินการเป็นการเฉพาะกิจ -  

4. ประเภทรายจ่าย : งบลงทุน   96,000.00 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน 96,000.00  
 -แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลิต โครงการขบัเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
-กิจกรรม กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 

  

1) รายการครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ   
    1.1) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักขวา 20 ตัว ตัวละ 4,800 บาท 96,000.00  

รวมงบประมาณตามแผนทั้งสิ้น  5,222,351.08 
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4.2 ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ จ านวนโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,405,042.02 1,736,875.02 1,195,367.02 884,067.02 5,222,351.08 
2. งบบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบา้นข้าราชการ)  460,000 452,900   912,900 
3. งบลงทุน  - - 96,000 - 96,000 
4. งบด าเนินงาน (งบบริหารจัดการส านักงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด)ุ  313,000 313,000 313,000 313,000 1,252,000 

 4.1 ค่าตอบแทน  27,000 27,000 27,000 27,000 108,000 
       -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  27,000 27,000 27,000 27,000 108,000 
 4.2 ค่าใช้สอย  188,500 188,500 188,500 188,500 754,000 
      1) งบบริหารราชการ (CEO)  5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

      2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะเดินทางไปราชการ  50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

      3) ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร (เดือนละ 3,000 บาท)  9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 

      4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 

      5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 

      6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร และประชุมอื่น ๆ  20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

      7) ค่าใช้สอยอื่น ๆ  2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 

      8) ค่าตอบแทนบคุคลภายนอกปฏิบัติงานให้ราชการ  87,000 87,000 87,000 87,000 348,000 
4.3 ค่าวัสดุ  97,500 97,500 97,500 97,500 390,000 
     1) ค่าวัสดุส านักงาน  25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
     2) ค่าถ่ายเอกสาร  10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
     3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  6,250 6,250 6,250 6,250 25,000 
     4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 
     5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครวั  18,750 18,750 18,750 18,750 75,000 
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งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ จ านวนโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
5. งบด าเนินงาน (งบบริหารจัดการส านักงานที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้
จัดท าโครงการรองรับ) 

 
 548,242.02  548,242.02  403,242.02  403,242.02   1,902,968.08  

    5.1 ค่าสาธารณปูโภค   98,000 98,000 98,000 98,000 392,000 
    5.2 ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติงานให้ราชการ 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท 6 เดือน  45,000 45,000   90,000 
    5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเช่าระบบอินเทอร์เน็ตของหนว่ยงาน  35,310 35,310 35,310 35,310 141,240 
    5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ./อกศจ. (เบิกจ่ายแทนกัน : หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอย และวัสดุ) 

 
100,000 100,000   200,000 

    5.5 ค่าเช่ารถยนต์ (เดือนละ 20,490.50 บาท : หมวดค่าใช้สอย)  61,471.50 61,471.50 61,471.50 61,471.50 245,886 
    5.6 ค่าเช่าส านักงาน (เดือนละ 50,000 บาท : หมวดค่าใช้สอย)  150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 
    5.7 รายการผูกพันค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ ์ (หมวดค่าใช้สอย)  58,460.52 58,460.52 58,460.52 58,460.52 233,842.08 
6. งบรายจ่ายอื่น (งบที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้จัดท าโครงการรองรับ) - - - - - - 
7. งบเงินอุดหนุน (งบที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้จัดท าโครงการรองรับ) - - - - - - 
8. งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน (งบประมาณขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ สนง.ศธจ.เชียงราย) 

17 83,800 422,733 383,125 167,825 1,058,483 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาติ 4 - 127,700 237,000 52,000 416,700 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 9 62,500 208,283 51,800 51,800 375,383 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษา 1 21,300 21,300 21,300 21,300 85,200 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 3 - 65,450 73,025 42,725 181,200 
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ส่วนที่ 5 

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท)  
กลุ่ม/หนว่ยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

4 กลุ่มโครงการ 4 - 127,700 237,000 52,000 416,700  
1. กลุ่มโครงการเสริมสร้าง
ความม่ันคงของสถาบันหลกั
ของชาติตามระบอบประชา 
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 

2 - 76,000 57,000 42,000 175,000 

-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.) 
-กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(กลก.) 

2. กลุ่มโครงการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด 

1 - 10,000 180,000 10,000 200,000 -กลุ่มพัฒนาการศึกษา (กพศ.) 

3. กลุ่มโครงการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

- - - - - -  

4. กลุ่มโครงการจัดการศึกษา
เพื่อความม่ันคงในเขตพื้นที่
พิเศษ 

1 - 41,700   41,700 -กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.) 
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ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

1. กลุ่มโครงการสง่เสริม 
ความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาตติามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

                

1) โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

กิจกรรมหลกัขบัเคลือ่น 
การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ 
ในระดับพื้นที่ 

1.เพื่อเสริมสร้าง
ให้เกิดเครือข่าย
ระดับสถานศึกษา
ในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
2.เพื่อเสริมสร้าง
เด็กและเยาวชนให้
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 
ธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

1.สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
เชียงราย ร้อยละ 80 
มีการด าเนินงานเกี่ยว 
กับการอนุรกัษ์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

2.เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาที่มี
การด าเนินงานเกี่ยว 
กับการอนุรกัษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

  15,000  15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนต.
กลก. 

1 1 12 5 1  1 1 

 



 

47 

 

 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

2) โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสูก่ารปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
“ใต้ร่มพระบารมีจักรี
วงศ”์ 

ผู้เรียน ข้าราชการ
ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาของ
หน่วยงานทางการ 
ศึกษาจังหวัดเชียง- 
ราย 200 คน 

ร้อยละ 100 ของ
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
1.มีความรักใน
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์และยึดม่ัน
ในการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหา กษัตริย์
ทรงเปน็ประ มุข 
2.รักษ์ท้องถิน่และ
ชุมชนตนเอง) 

 76,000 42,000 42,000 160,000 

 
 
 
 
 

กลก. 1 1 12 5 1  1 1 

2. กลุ่มโครงการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามยาเสพติด 

  
     

 
        

1) โครงการเสริม 
สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษาพื้นที่
ชายแดนเหนือ** 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

กิจกรรมโครงการ
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่
สนองต่อสภาพ
ปัญหาความต้องการ
ของเดก็และเยาวชน 
ชุมชนและบริบท
สังคมในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงาน/สถาน 
ศึกษาในจังหวัด
เชียงราย 

โรงเรียนในกลุ่ม 
เป้าหมาย 25 แห่ง มี
คู่มือและแนวปฏิบัติ
ที่น าไปใช้ในการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนภายใต้กรอบ 5 ด้าน 
และเกิด
ประสิทธิภาพ /
ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

 10,000 180,000 10,000 200,000 กพศ. 1 1  5 2 9 1 1 

4. กลุ่มโครงการจัด
การศึกษาเพื่อความ
ม่ันคงในเขตพื้นที่
พิเศษ 

  

              

1) โครงการประชุม
ปฏิบัติการจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการพัฒนา 
การศึกษาพื้นที่ชาย 
แดน ระดับจังหวัด 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
การจัดท าแผน 
ปฏิบัตริาชการ
พัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน 

จ านวนแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการ 
ศึกษาพื้นที่ชายแดน 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2565 จ านวน  
1 ฉบับ ที่ใช้เป็น 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

 ประจ าปี งปม. 
พ.ศ.2565 ระดับ
จังหวัดส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือการ
บริหารงานและ
กรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่จัด
การศึกษาในพื้นที่
ชายแดนได้ 

เครื่องมือในการ
บริหารของผู้บรหิาร
หน่วยงานและแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่จัด
การศึกษาในพื้นที่
ชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 41,700   41,700 กนผ.. 1 1 12 5 2  1 1 

                 

หมายเหตุ : ในแต่ละยุทธศาสตร์ *ท้ายชื่อโครงการเป็นโครงการตามแผนงานบูรณาการ และ **ท้ายชื่อโครงการเป็นโครงการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.ศธ. (การศึกษาก าลังสอง) 
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5.2 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) ทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
กลุ่ม/หนว่ยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

3 กลุ่มโครงการ - - - - - -  
1. กลุ่มโครงการพื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

- - - - - -  

2. กลุ่มโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

- - - - - -  

3. กลุ่มโครงการดิจิทัลชุมชน - - - - - - 
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5.3 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) ทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
กลุ่ม/หนว่ยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

7 กลุ่มโครงการ 9 62,500 208,283 51,800 51,800 375,383  
1. กลุ่มโครงการปลูกฝงัคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ 
และความเป็นพลเมือง 

5 22,500 73,883 - - 97,383 
-กลุ่มลูกเสอื ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (กลก.) 
-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.) 

2. กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่ปฐมวัย
จนถึงวัยผู้สูงอายุ 

1 - 42,000 14,000 14,000 70,000 
-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.) 

3. กลุ่มโครงการปฏิรูปการเรียนรู ้ 2 - 92,400 37,800 37,800 168,000 
-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.) 

4. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบคุคลของครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

- - - - - -  

5. กลุ่มโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 40,000 - - - 40,000 -กลุ่มอ านวยการ (กอก.) 

6. กลุ่มโครงการทางการศกึษา
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 

- - - - - - 
 

7. โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 
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ตารางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

1.กลุ่มโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม  
จิตสาธารณะ และ
ความเป็นพลเมือง 

  

              

3) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ยุวกาชาดเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

  

     

 

        

 3.1) โครงการนิเทศ
การจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 

ผู้บริหาร ผูบ้ังคับ 
บัญชายุวกาชาด 
ในจังหวัดเชียงราย 
อย่างน้อย 50 คน 

ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา
ยุวกาชาดในจังหวัด
เชียงรายมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ ประสบ 
การณ์ที่จะน าไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมยุวกา 
ชาด รวมทั้งตระหนัก
ถึงความส าคัญในกระ 
บวนการของกิจกรรม 

 10,000   10,000 

 
 
 
 

กลก. 1 10 12 1 8 7 3 3 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

  ยุวกาชาดให้เป็นไป
ตามอุดมการณ์ของ
กาชาด ได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ติดตาม ชว่ยเหลือ 
แนะน า แกไ้ขปญัหา
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในการบริหารจัดการ
เรียนการสอนยุวกาชาด 
และเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุว
กาชาด 

              

3.2) ส่งเสริมการจัด
งานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาด
ไทย (100 ปียุวกาชาด) 

เจ้าหน้าที่ ผู้บงัคับ 
บัญชา สมาชิกยุว
กาชาด กรรมการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรม 240 คน 

*ร้อยละของผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรมมีความพงึพอ 
ใจในกระบวนการและ
ขั้นตอน (ร้อยละ 80) 

 40,000   40,000 กลก 3 10 12 1 8 7 3 3 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

4) โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกระบวน 
การพัฒนาความ
ประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

  

              

 4.1) ส่งเสริมศักยภาพ
การตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศกึษา 

*18 ครั้ง *จ านวนครั้งในการ
เฝ้าระวังปญัหาและ
สถานการณ์ความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศกึษา (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 16,883   16,883 

 
 

กลก. 3 10 12 1 8 7 3 3 

5) โครงการพัฒนา
ทักษะการเอาตัวรอด
ในภาวะวิกฤตภัย
ธรรมชาติและภัย
ต่างๆ 

  

     

 

        

5.1) โครงการ ศธ. 
จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

บุคลากรส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 51 คน 

*ร้อยละความพึงพอ 
ใจของผู้เข้ารว่มกิจ 
กรรม (ร้อยละ 85) 

23,500    23,500 
 
กลก. 3 10 12 1 8 7 3 3 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

6) โครงการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม 

และความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน

ทุกช่วงชั้น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2565 

  

 7,000   7,000 

 

 

 

กนต. 3 10 12 1 8 7 3 3 

2. กลุ่มโครงการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอด

ช่วงชีวิต ตั้งแต่ปฐมวัย

จนถึงวัยผู้สูงอายุ 

  

     

 

        

 1) โครงการขับ 

เคลือ่นการพัฒนาการ

จัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพื้นที่** 

1. เด็กปฐมวัยได้รับ

การดูแลพัฒนาจัด

ประสบการณเ์รียน 

รู้และจัดการศึกษา

ให้มีพัฒนาการ

สมวัยในทุกด้าน 

1. จ านวนเด็กปฐมวัย 

(อายุ 3-5 ปี) ได้รบั

การดูแลพัฒนาจัด

ประสบการณเ์รียนรู้ 

และจัดการศึกษาให้

มีพัฒนาการสมวัยใน 

 42,000 14,000 14,000 70,000 กนต. 3 11 12 1 8  3 3 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

 2. สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนนุ
และพัฒนาให้มี
คุณภาพขั้นต่ า
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ 
ดูแลเด็ก พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนัก 
มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนนุ 
การดูแลพัฒนา
และการจัด
การศึกษาส าหรบั
เด็กปฐมวัย 

ทุกด้าน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของสถาน 
ศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยได้รับการ 
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้มีคุณ 
ภาพขั้นต่ าตามมาตร 
ฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหง่ชาติ 
พ.ศ.2561 (รอ้ยละ 80) 
3. จ านวนผูบ้รหิาร คร ู
ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกภาคสว่น
ภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ได้รับการสง่เสริมสนับ 
สนุนและพัฒนาให้มี
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล
พัฒนาและจัดการ 
ศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

3. กลุ่มโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ 

  
              

1) โครงการ Innovation 
For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษา** 
 

1. มีศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
และมีการวิจัย
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
2. มีรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนา
นักเรียนหรือแนว
ทางการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้
3. มีรูปแบบ/แนวทาง 
การนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การบริหารจัดการ 
ศึกษา/นวัตกรรม
การนิเทศ 

1. มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการ 
ศึกษาและมีการวิจัย
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ในระดับจังหวัด 
2. มีรปูแบบ/แนวทาง 
การพัฒนานักเรียน
หรือแนวทางการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
3. มีรูปแบบ/แนวทาง 
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา/
นวัตกรรมการนเิทศ 

   52,800  21,600 
 

21,600  96,000 กนต. 3 12 12 1 8 7 3 3 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่

รับผิด

ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 

แผน

ปฏิรูปฯ 

แผนฯ 

12 

นโยบายรัฐบาล 
ย.ศธ. ย.สป. 

หลัก เร่งด่วน 

2) โครงการส่งเสริม

เวทีและประชาคม

เพื่อการจัดท ารูปแบบ

และการพัฒนาหลัก 

สูตรต่อเนื่องเชือ่มโยง

การศกึษาขัน้พื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร

การศกึษาขัน้พื้นฐาน

ที่มีความเชื่อมโยง

การจัดการเรียนรู้

ในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศกึษากับ

อุดมศึกษาที่

สอดคล้องกับบริบท

ของพื้นที่ในระดับ 

จ.เชียงราย 

1.สถานศึกษาใน    

จ.เชียงราย ที่จัดการ 

ศึกษาในระดบัมัธยม 

ศึกษาตอนต้นมีหลัก 

สูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

2.ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานและอาชีว- 

ศึกษามีทางเลือกใน

การเข้าสู่การศึกษา

ในระดับที่สูงขึ้นและ

สอดคล้องกับความ

ต้องการและบรบิท

ในพื้นที่ จ.เชียงราย 

- 39,600 16,200 16,200 72,000 กนต. 3 12 12 1 8 7 3 3 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

5. กลุ่มโครงการพัฒนา
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

  
              

1) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ของส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัด 

1. บุคลากรของ 
สนง.ศธจ.เชียงราย
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลกัด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. บุคลากรของ 
สนง.ศธจ.เชียงราย
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล
ส าหรับข้าราชการ
ภาครัฐ 

1. ร้อยละของบคุลากร
ที่ได้รับการพัฒนาเสริม 
สร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก 
สูตร (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (ร้อยละ 100)  

40,000 - - - 40,000 กอก. 3 12 12 1 8  3 3 
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5.4 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) ทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
กลุ่ม/หนว่ยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

2 กลุ่มโครงการ 1 21,300 21,300 21,300 21,300 85,200  
1. กลุ่มโครงการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

1 21,300 21,300 21,300 21,300 85,200 กลุ่มส่งเสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 

2. กลุ่มโครงการพัฒนา
คุณภาพสื่อการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้
ที่เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- - - - - -  
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ตารางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

1. กลุ่มโครงการสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางการ ศึกษา 

                

1) โครงการตรวจ 
ติดตามการใช้จ่าย 
เงินอุดหนุนทุกประ 
เภทและการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
ของโรงเรียนเอกชน
ในก ากับส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด
เชียงราย 

1. โรงเรียนเอกชน
ในระบบที่ขอรับเงิน
อุดหนนุจากรัฐ  
(67 โรงเรียน) 
2. โรงเรียนเอกชน
ในระบบทุกแห่ง 
(74 โรงเรียน) 
3. โรงเรียนนอก
ระบบ  (127 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่ขอรับเงินอุด 
หนนุจากรัฐได้รับการ
ตรวจติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนทุก
ประเภทอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ที่ สช.และ ศธ.ก าหนด 
2. ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในระบบและ
นอกระบบทัง้จ านวน
ประชุมคัดเลือกคณะ 
กรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดเพื่อการบรหิาร 
งานการจัดการด้าน
บริหารทั่วไปและด้าน  

21,300 21,300 21,300 21,300 85,200 สช. 4 17 12 2 9  4 4 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 

  งบประมาณอย่าง
เป็นระบบระเบียบที่
ชัดเจน 
3. โรงเรียนเอกชน
นอกระบบได้รับการ
ตรวจติดตามสถานะ 
การจัดการเรียนการ
สอนและการเลกิล้ม
กิจการของโรงเรียน
เอกชนให้เปน็ไปตาม
ระเบียบ ตลอดจนการ 
ขออนุญาตจัดต้ังโรง 
เรียนเอกชนนอกระบบ 
แห่งใหม่ให้ถูกต้องตาม 
พรบ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติมตามที่ สช.
และ ศธ.ก าหนดไว ้
4. โรงเรียนเอกชนใน 
ระบบและนอกระบบ
ได้รับการตรวจติดตาม  
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 

  การบรหิารจัดการงาน
การสง่เสริมการศกึษา
เอกชนได้อย่างถกูต้อง
เป็นระบบระเบียบที่
ชัดเจน 
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5.5 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) ทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
กลุ่ม/หนว่ยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

10 กลุ่มโครงการ 3  65,450 73,025 42,725 181,200  
1. กลุ่มโครงการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

 
 

    
 

2. กลุ่มโครงการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

     

3. กลุ่มโครงการพัฒนา
กฏหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้านการศึกษา 

 
 

    
 

4. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 

 
 

     

5. กลุ่มโครงการสร้างและ
พัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาและการมีส่วนรว่มกับ
ทุกภาคส่วน 

3  65,450 73,025 42,725 181,200 
-กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.) 
-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.) 

6. กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  

 
 

    
 

7. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 
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กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) ทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
กลุ่ม/หนว่ยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

8. กลุ่มโครงการพัฒนา
บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

     

9. กลุ่มโครงการประชาสัมพนัธ์
ด้านการศึกษา 

       

10. กลุ่มโครงการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการศึกษากบั
ต่างประเทศ 
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ตารางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

5. กลุ่มโครงการสร้าง
และพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการศึกษา
และการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน 

                

1) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศกึษา
จังหวัด 

1.จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
2.จัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการศึกษา
จังหวัด ประจ าป ี
3.จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

1.มีแผนพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัด 
2.มีแผนปฏิบัติการ
ด้านการศกึษาจังหวัด 
ประจ าปี 
3.มีแผนปฏิบัติราช 
การประจ าปีงบประมาณ
ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด 

  30,300  30,300 กนผ. 6 20 2 6 11  5 5 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กจิกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

2) โครงการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดมีความ
พร้อมรับการตรวจ 
ติดตามผลการด า 
เนินงานตามนโยบาย 
การตรวจราชการ 

ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดของกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัด 
ได้รับการตรวจ ติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม 
นโยบายการตรวจ
ราชการ (ร้อยละ 85) 

 20,000 20,000 20,000 60,000 กนต 6 20 2 6 11  5 5 

3) โครงการขับเคลื่อน
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและประ 
สิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไก 
ของ กศจ. 

1. เพื่อยกระดับคุณ 
ภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของสถาน 
ศึกษาและหนว่ยงาน 
ทางการศึกษา จ.
เชียงรายตามแนวทาง 
ด าเนินการ/ตวัชี้วัด/
การก ากบั ติดตาม และ 

1.สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการ
ศึกษา จ.เชียงราย
ด าเนินการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตาม
แนวทางด าเนินการ/
ตัวชี้วัด/การก ากับ
ติดตามและประเมินผล 

 45,450 22,725 22,725 90,900 กนต. 6 20 2 6 11  5 5 

 


