
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัแพร่ 

          

โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส   

4 
1. โครงการพ ัฒนางาน
การปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของสำน ัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐   บาท 

๑. เพื่อให้สำนักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดแพร่ จัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ได้อย่างเหมาะสม มีระบบ 
การติดตามประเมินผลงาน
ตามคำรับรองการปฏบิัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ 
๒. เพื่อให้การดำเนินงานคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.256๔ บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้บุคลากรของ 
สำนักงาศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ มีความเข้าใจ 
ในแนวทางหรือกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่สำนกังาน 
ก.พ.ร. และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด และสามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
 

เชิงปริมาณ 
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
๒. บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความเข้าใจ
ในแนวทางหรือกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
๓. มีระบบการติดตามประเมินผลงาน 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำ
คำรับรอง 
การปฏิบ ัต ิราชการ รายงานสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ 
๒. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความเข ้าใจใน
แนวทางหรือกรอบการประเมินผลการ
ปฏ ิบ ัต ิราชการสามารถนำไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข 
๓.มีระบบการติดตามประเมินผลตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการที ่มีคุณภาพ
ตรวจสอบได้ 

7,425 - - 12,575 ๒๐,๐๐๐ ตุลาคม 
2563 

– 
กันยายน 
2564 

3 12 
(12.1) 

ด้าน
การศึกษา

(6) 

6 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส   

4 
2. โครงการ
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
ทางการศึกษา 
ในจังหวัดแพร่  
 

งบประมาณ 
12,686  บาท 

1. เพื่อประชาสัมพันธ ์
การปฏิบัตหิน้าที่ ภารกิจ 
ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่   
๒. เพื่อเผยแพร่ขา่วสารของ
หน่วยงานทางการศึกษา 
ในจังหวัดแพร่ทุกสังกัด 
๓.เพื่อสร้างความเข้าใจอันด ี
ให้เกิดขึ้นในสังคมในทุกมิติ
โดยเฉพาะมิติทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ   
การผลิตสื่อออนไลน์ และ Facebook 
เชิงคุณภาพ  
    บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
มีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจอันด ี
ต่อองค์กร 

3,150 3,150 3,150 3,236 12,686     ตุลาคม 
2563 

– 
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

6 สนง.ศธจ.
แพร ่

 



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส   

4 
3. โครงการวันสำคัญ 
ของพระมหากษัตริย์และ
วันสำคัญทางศาสนา 
 

งบประมาณ 
18,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้บุคลากรสำนกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัดแพร่
ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ทางศาสนา 
2. เพื่อปลูกฝั่งให้บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ได้แสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซ่ึง
ประเพณีดีงามรักความเป็น
ไทย 
3. เพื ่อให้บุคลากรสำนักงาน
ศ ึ กษา ธ ิ ก า รจ ั งห ว ั ดแพร่
สามารถนำหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันมีคุณธรรมและ
ค่านิยมที่พึ่งประสงค์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

เชิงปรมิาณ  
    ผู้บริหารและบุคลากรสำนกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัดแพร่ร้อยละ100 ได้รว่ม
กิจกรรมวันสำคัญตา่งๆ 
เชิงคุณภาพ  
    ผู้บร ิหารและบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธ ิการจ ังหว ัดแพร ่ตระหนักเห็น
ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

5,000 5,000 4,000 4,000 18,000   ตุลาคม 
2563 

– 
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

6 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส   

4 
4. โครงการตรวจติดตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและ
บริหารงานการจัดการ 
ศึกษาโรงเรียนเอกชน 
จ ั งหว ั ดแพร่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
 

งบประมาณ 
33,600  บาท 

1. เพื่อประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบจังหวัดแพร ่  
2. เพื่อตรวจติดตาม 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
การศึกษาเอกชนโรงเรียน
เอกชนในระบบจังหวัดแพร ่
3. เพื่อบริหารงานที่จำเป็น 
ต่อการดำเนินกิจการและ 
การจ ัดการศ ึกษาโรงเร ียน
เอกชนในระบบและนอกระบบ 

เชิงปรมิาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบ เข้าร่วมประชุมผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนปีงบประมาณละ  3  ครัง้ 
2. สถานศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดแพร่
จำนวน  20 แห่ง ได้รับการตรวจติดตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดแพร่ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอก
ระบบ จำนวน 40 แห่ง ได้รับการตรวจ
การดำเนินกิจการและการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายและข้อราชการสำคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร่ 
2. สถานศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดแพร่
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนเป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด 
3. สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอก
ระบบดำเน ินก ิจการโรงเร ียนและจัด
การศึกษาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
กำหนด 

- - - 33,600 33,600 ตุลาคม 
2563 

– 
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(3) 

6 สนง.ศธจ.
แพร ่

 



    

โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
5. โครงการ ตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
งบประมาณ 

80,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เพื่อประสานงาน ติดตาม
ความก้าวหนา้ ความสำเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะ 
กับหน่วยงาน/สถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาใน
จังหวัดแพร่  
2.  เพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานภาค 16 
3.  เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและ
จุดเน้นการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ            
ต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
4.  เพื่อนิเทศ ติดตาม 
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเอกชน 
ในจังหวัดแพร่   
 

เชิงปรมิาณ 
       1.  หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดได้รับการ
ตรวจราชการจากผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณละ    
2 ครั้ง 
       2.  สถานศึกษาสังกัดเอกชน 
ในจังหวัดแพร่  จำนวน  20 แห่ง  
ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
และการดำเนินการตามนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปี
การศึกษาละ  2  ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
      1. หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ    
      2. สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัด
แพร่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีการ
ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 33,000 12,000 23,000 80,000 ตุลาคม 
2563 

- 
กันยายน 
2564 

3 12 
(12.1) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

1 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
6. โครงการ Innovation 
For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพือ่พัฒนา
การศึกษา 
จังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

 
งบประมาณ 

284,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  
และการวิจัยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ 
จังหวัด 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๓. เพื่อวิเคราะห ์สังเคราะห์ 
วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรม
การบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดแพร ่
๕. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานผ่าน
เกณฑ์เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ 
๑. จังหวัดแพร่มีศูนยก์ลางข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจยั 
ทางการศึกษา ๑ แหล่ง 
๒. จังหวัดแพร่มีนวัตกรรมด้านการ 
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และ 
การนิเทศติดตามและ ประเมินผล  
อย่างน้อย ๑๘ นวัตกรรม 
๓. จังหวัดแพร่มวีิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม 
และ ประเมินผล ด้านละ ๑ เร่ือง 
๔. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และ
เผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล อย่างน้อย ๑ เร่ือง 
๕. มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อย ๑ เครือขา่ย  
๖. สถานศึกษามีรอ้ยละของนักเรียน 
ที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา  
ผ่านกวา่เกณฑ์เพิ่มขึ้นอยา่งน้อยร้อยละ ๓ 
เชิงคุณภาพ 
1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ในระดับจังหวัดที่มีความถกูต้อง  
ครอบคลุม  ชัดเจน และเป็นปจัจุบัน 
 

10,000 29,200 136,000 108,800 284,000 ตุลาคม 
2563  

-  
กันยายน 
2564 

3 12 
(12.1) 

ด้าน
การศึกษา

(5) 

1,4 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ 

  2. มีนวัตกรรมการบรหิารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล ที่สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริงในระดับ
พื้นที่จังหวัดแพร ่ 
3.มีงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลต่อสาธารณชน 
๔.จังหวัดแพร่มีเครือข่ายความร่วมมอืการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธภิาพ 
๕.ผู้เรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย 
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
7. โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผา่นกลไกของ 
กศจ. 
 

งบประมาณ 
100,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาโดยใช้
กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาในการนำ
กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา 
เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธภิาพ
การศึกษาจังหวัดแพร ่
 

เชิงปรมิาณ 
         1. หนว่ยงานที่จัดการศึกษา 
ในจังหวัดแพร่ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
และประสิทธภิาพการศึกษาจังหวัดแพร ่  
        2. ผูบ้ริหารและครูผู้สอนของ
สถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการฯ ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป ได้รับการสร้างความรู ้
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธภิาพการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา   
       ๓. สถานศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปได้รับการนิเทศติดตาม
เกี่ยวกบัการนำกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาไปใช้  
เชิงคุณภาพ 
         ผู้บริหารและครูผู้สอนของ
สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ที่เข้ารว่ม
โครงการ มีความรู้ความเขา้ใจและ 
สามารถนำกระบวนการนิเทศภายใน 
ไปสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 8,200 67,380 24,420 100,000 ตุลาคม 
2563  

-  
กันยายน 
2564 

3 12 
(12.1) 

ด้าน
การศึกษา

(5) 

3,6 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
8. โครงการขับเคลื่อน 
การพัฒนา 
การจัดการศึกษา 
เด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดแพร ่
  

งบประมาณ 
60,000  บาท 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้ความรู้  
มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนรว่ม 
ในการดูแล พัฒนาและ 
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการสมวยั 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาสถานศึกษา/ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
3. เพื่อคัดเลือกรูปแบบและ
แนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ(Best 
Practices) ในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 
4. เพื่อนิเทศ กำกับ และ
ติดตามผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 

เชิงปรมิาณ 
1. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกีย่วข้องเด็ก
ปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร ่
เขต 1 และ 2 สำนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนกังานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แพร่ จำนวน 150 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง
เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัยมพีัฒนาการสมวัย 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ
3. ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวยัในจังหวัด
แพร่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ของการจัดการศึกษาปฐมวยั 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา/สถาน
พ ัฒนาเด ็กปฐมว ัยม ีการน ิ เทศ กำกับ 
ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในพื ้นที ่ร ับผิดชอบที ่มี
ประสิทธิภาพ 

- 27,000 25,000 8,000 60,000 ตุลาคม 
2563  

-  
กันยายน 
2564 

3 11  
(11.3)

12 
(12.1,
12.2) 

ด้าน
การศึกษา
(1,2,5) 

3 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
9. โครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการ
จัดทำรูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2564  

 
งบประมาณ 

30,200  บาท 

1.เพื่อจัดทำแผนรูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องและเช่ือมโยง 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชวีศึกษา และ 
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
การศึกษาในสายอาชีพตาม
บริบทระดับพื้นที ่
2.เพื่อพัฒนารูปแบบและ 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องและเช่ือมโยงการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา 
ที่สอดคล้องกับการศึกษา 
ในสายอาชพีตามบริบท 
ระดับพื้นที่ 
3.เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล รูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลกัสูตร 
ต่อเนื่องและเช่ือมโยงการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ที่สอดคล้องกับการศึกษา 
ในสายอาชีพตามบริบทระดับ
พื้นที่ 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ 
๑. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแพร่  
จำนวน  4 แห่ง   
   1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
จำนวน  2 แห่ง 
   2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการ
บริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน  1 แห่ง 
   3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  จำนวน  
1 แห่ง  
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง 
  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
  2) วิทยาลัยสารพัดชา่งแพร ่
3. รูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องและเช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ อาชวีศึกษา และอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 หลักสตูร          
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาเข้ารว่มโครงการ จัดทำรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
ความเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
อย่างมีประสิทธภิาพ   

15,380 14,820 - - 30,200 ตุลาคม 
2563 

 -  
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

12  
(12.1,
12.2) 

ด้าน
การศึกษา
(1,2,3,4,
5,6,7) 

1,2,3,
4,5,6 

สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
10. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร ่
 

งบประมาณ 
45,400  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ให้บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างได้พัฒนาตนเอง 
ตามความต้องการ 
ตามสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำสายงาน 
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง ได้สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาแลกเปลีย่น
วิธีปฏิบัติงาน พรอ้มทั้งพัฒนา
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมาณ  
    ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และลูกจ้าง จำนวน 34 คน 
เชิงคุณภาพ 
      1. ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและลูกจา้งมีความรู ้
ความสามารถพัฒนางานอย่างม ี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จขององค์กร 
อย่างต่อเนื่อง 
      2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 45,400 - 45,400 ตุลาคม 
2563  

-  
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

3,6 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
11. โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดแพร ่ 
 

งบประมาณ 
38,900  บาท 

1. เพื่อกำหนดกรอบ ทิศทาง 
โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร ่
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
เครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด 
ติดตาม ประเมินผล และเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ : 
ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์
สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่  
2. เพื่อจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ทำเป็นสารสนเทศทาง
การศึกษาของจังหวัดแพร่ 
 ให้มีความสมบูรณ์ ถกูต้อง
และเป็นปัจจุบัน สามารถ
นำมาวิเคราะหห์า
ประสิทธิภาพทางการศึกษา 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เชิงปรมิาณ  
1. สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร่  
จัดทำ โครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด  
2. หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
24 หน่วยงาน รว่มกำหนดโครงการ/
กิจกรรมของแผนพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดแพร่  
3. หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
24 หน่วยงาน รว่มให้ข้อมูลทางการศึกษา
เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศทางการศึกษา
ของจังหวัดแพร ่
เชิงคุณภาพ  
1. สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร่  
มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ และ
แผนปฏิบัติราชการ สอดคล้องกับปัญหา 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และใช้เป็นกรอบ 
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
ตามเป้าหมาย  
2. สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร่  
มีสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดแพร่ 
ที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั 
สามารถนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

1,300 27,100 10,500 - 38,900 ตุลาคม 
2563 

 -  
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

6 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
12. โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัต ิ
 

งบประมาณ 
151,100  บาท 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของพระราชวงศ์จักรี  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีโอกาสทำหน้าที่เป็น 
พลเมืองดมีพีื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถ
วางแผนการประกอบอาชีพ
เพื่อให้มีงานทำ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น
และชุมชนมีจิตสำนึกรกัและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของ
ตนเอง สามารถนำความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ  
    นักเรียน อายุระหวา่ง ๑๑-๑๘ ป ี
วิทยากรและครู บุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน ๑,15๐ คน 
เชิงคุณภาพ  
     ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ 
ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์
จักรีมีเจตคติที่ดี ต่อบ้านเมือง มีโอกาส 
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีมีพื้นฐานชวีิต 
ที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผน 
การประกอบอาชพีเพื่อให ้มีงานทำ  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชน
ของตนเอง สามารถนำความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ด ี
ของประเทศชาติ 

- - 100,000 51,100 151,100 ตุลาคม 
2563 

- 
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

1 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
13. โครงการ 
การขับเคลื่อน 
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ 
การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปกีารศึกษา 
2564  

 
งบประมาณ 

10,000  บาท 
 
 

๑. เพื่อให้ความรู้เรื่อง 
การสมัครเป็นสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และการดำเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชกิ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ อพ.สธ.กำหนด ได้รับป้าย
พระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
แล้วกับโรงเรียนที่สมัคร 
เข้าร่วมโครงการใหม ่
๓. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
สมัครเป็นสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ  
ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่  
รวมจำนวน ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ  
  ผูเ้ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทาง 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด  
ได้รับป้ายพระราชทานและเกยีรติบัตรฯ 
แล้วกับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ใหม่ ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 

- - ๑๐,๐๐0 - ๑๐,๐๐0 ตุลาคม 
2563  

-  
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา
(2,5,6) 

5 
 
 

สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
14. โครงการ ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์  

 
งบประมาณ 

10,000   บาท 

1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิล 
อดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  
2. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด นกัศึกษา
วิชาทหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ร่วมทำ
กิจกรรมจิตอาสาบำเพญ็
ประโยชน์ รู้คุณค่าของ 
การแบ่งปันและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น    
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตสาธารณะและใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ  
      ลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด นกัศึกษา
วิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา ครูบุคลากร
ทางการศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัด
จังหวัดแพร่ จำนวน  1,000 คน  
เชิงคุณภาพ    
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพญ็
ประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและ 
การช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะ และ 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

10,000 - - - 10,000 ตุลาคม 
2563  

-  
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

1,3,5 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส    

3 
ไตรมาส   

4 
15. โครงการส่งเสริม 
การจัดงานวันคล้าย 
วันสถาปนายวุกาชาดไทย 
(๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย)  
 

งบประมาณ 
30,000  บาท 

1. เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ 
ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด 
ขึ้นในประเทศไทย 
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดและสมาชิก 
ยุวกาชาด ได้ร่วมเดิน 
สวนสนามเสริมสร้าง 
ความมีระเบียบวินัย 
ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน 
สร้างความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
รู้จักบำเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ  
      ผู้บังคับบัญชายวุกาชาด สมาชกิยวุ
กาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษา 
ที่เปิดสอนกิจกรรม ยุวกาชาดใน 
จังหวัดแพร่ จำนวน 3๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ  
     ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้ง
กิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของ
การเป็นสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมเดิน 
สวนสนามเสริมสร้างความมีระเบียบวินยั 
ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนสร้างความ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จัก 
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สว่นรวม 
ตลอดจนมีการจัดกจิกรรมการเรียน 
การสอนยวุกาชาดเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 30,000 - 30,000 ตุลาคม 
2563 

 -  
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

1,3 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
16. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการตรวจ 
ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
ในจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

 
งบประมาณ 

45,000   บาท 
 

๑.เพื่อตรวจติดตามและ 
เฝ้าระวังสถานการณ์และ
ปัญหาความประพฤตินกัเรียน
และนักศึกษาในจังหวัดแพร่  
๒.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
และประสานงานหนว่ยงาน 
สถานศึกษาและเครือข่าย 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา  
ความประพฤตินกัเรียนและ
นักศึกษา และ คุ้มครองสิทธิ
ของนักเรียนและนักศึกษา   
3.ส่งเสริม สนับสนุนงานและ
กิจกรรมในการแนะแนว 
ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม 
แก่นักเรียน นกัศึกษา และ
ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริม 
ความประพฤติที่เหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และความปลอดภัยแก่นักเรียน
และนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ 
ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาและ
สถานการณ์ความประพฤติของนักเรียน
นักศึกษาในจังหวัดแพร่ โดยศูนย์เสมารกัษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
จำนวน 30 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ได้รับ 
การปกปอ้ง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ความประพฤติส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับ
ความประพฤตินกัเรียนนักศึกษา 
พร้อมได้รับความรู้ ความเขา้ใจถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และขอ้บังคับ
ของสถานศึกษาและมีความประพฤติ
เหมาะสมกับสภาพและวยัตลอดจนการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนักศึกษาของ
สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน 

10,800 10,800 10,800 12,600 45,000 ตุลาคม 
2563 

 -  
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

1 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 3 ไตรมาส   

4 
17. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียน
และนักศึกษา  
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดแพร่ 
ประจำป ี2564  

 
งบประมาณ 

30,000  บาท 

1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา การปฏิบัติหนา้ที่
ออกตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพื้นที่เส่ียง 
เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหา 
ความประพฤตินกัเรียน 
และนักศึกษา 
2. เพื่อประชาสัมพันธ ์
ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา ความประพฤติ
นักเรียน และนกัศึกษา
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ 
ของนักเรียนและนักศึกษา 
๓. เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา มีแผน 
การปฏิบัติงานออกปฏิบัติ
หน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที ่เครือข่าย
องค์กรอื่นๆ              

เชิงปรมิาณ  
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
จำนวน 100 คน/  คณะทำงาน  
บุคลากรสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร่ 
2๐ คน  รวม 120 คน 
2. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
มีสื่อ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร่ 
จำนวน 4 ชิ้น 
เชิงคุณภาพ  
พนักงานเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาได้ทบทวนความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตัิ
หน้าที่ของพนักงานเจา้หนา้ที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏบิัติ
หน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เส่ียง เฝ้า
ระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์
ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและ
นักศึกษา มแีผนการปฏิบัติงาน ออกปฏบิัติ
หน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาร่วมกับหนว่ยงานในพื้นที ่
เครือข่าย องค์กรอื่น 
 

- - 19,700 10,300 30,000 ตุลาคม 
2563  

-  
กันยายน 
2564 

3 11 
(11.3) 

ด้าน
การศึกษา

(1) 

1 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส   

3 
ไตรมาส   

4 
18. โครงการนิเทศ 
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ในสถานศึกษา  

 
งบประมาณ 

10,000  บาท 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดใน
สังกัด มีความรู้ความเข้าใจ  
มีทักษะ ประสบการณ์ที่จะ
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุว
กาชาด รวมทั้งตระหนักถึง
ความสำคัญในกระบวนการ
ของกิจกรรมยวุกาชาดตาม
อุดมการณ์ให้เป็นไปของ
กาชาด 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ติดตาม ช่วยเหลอื แนะนำ 
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
เรียนการสอนยวุกาชาด 
3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาด และเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมยวุกาชาด 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ  
สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ จำนวน 8 แห่ง  
เชิงคุณภาพ  
   ผู้บริหารผู้บังคับบัญชายวุกาชาด  
ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะและสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 
จัดกิจกรรมยวุกาชาดและบริหารงาน 
ยุวกาชาดในหมูยุ่วกาชาดโรงเรียน 
ของตนเองได้ถูกต้อง 

- - 10,000 - 10,000 ตุลาคม 
2563 

 - 
 กันยายน 
2564 

3 12  
(12.1) 

ด้าน
การศึกษา

(5) 

3 สนง.ศธจ.
แพร ่



โครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม ระยะเวลา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชาต ิ
20 ป ี

แผน
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู

ประเทศ 

ศธจ.
แพร่ ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส   

3 
ไตรมาส   

4 
19. โครงการ 
การขับเคลื่อนพัฒนา 
การเรียนรู้เป็นแบบอย่าง
ในการจัดการเรียน 
การสอนและการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง)  
ในโครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัต ิ 
 

งบประมาณ 
40,000  บาท 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาบริหารจัดการ
ทรัพยากรจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งทาง
กายภาพ วัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันของสังคม เป็น
แบบอยา่งที่ดีในการปฏบิัติได้
อย่างมีประสิทธภิาพและคุ้มค่า 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาบุคลากร 
นำกระบวนการปรับเปลีย่น 
วิธีคิดและวิถีปฏบิัติ จนเป็น 
วิถีชีวิต เกิดการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกบั“หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง”เป็นแบบอย่าง 
ในการใช้ชีวิตอยา่งพอเพียง  
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาจัดการเรียน 
การสอนตามหลกัปรัชญา 
ของพอเพียงของสถานศึกษา
พอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

เชิงปรมิาณ 
    หน่วยงาน สถานศึกษา ในจังหวัดแพร่ 
จำนวน  9 แห่ง                          
 1) สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1   
 2) สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2    
 3) สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่   
 4) สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร ่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 
 5) สถานศึกษาสังกัดสำนกับริหาร
การศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่    
 6) สำนกังานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย         
 7) สถานศึกษา สังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่     
 8) โรงเรียนสังกัดสำนักงานพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่9) สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่สถานศึกษาพอเพยีง
ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice )
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
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2. ร้อยละ 80 บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการนำกระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกบั “หลกัเศรษฐกิจพอเพยีง”  
ที่เป็นแบบอยา่งในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง                                           
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฏิบัติตน 
ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ 
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

      

 


