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คำนำ 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยแสดงให้เห็นถึงภาพความ  
สำเร็จและความก้าวหน้าของการดำเนินงานในการขับเคลื ่อนนโยบาย ด้านการศึกษาสู ่การปฏิบัติ                   
อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของภารกิจที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รับผิดชอบ ซึ่งมีผลการดำเนิน    
งานจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั ่นคง ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื ่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ        
ย ุทธศาสตร์ท ี ่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให ้ม ีค ุณภาพ ยุทธศาสตร์ที ่  4                 
การส่งเสริมสนับสนุนประชากรให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและ ครอบคลุม     
ทุกกลุ ่มเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที ่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ทั้งนี ้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า รายงานฉบับนี ้จะเป็น
ประโยชน์ในเชิงวิชาการและเป็นเอกสารสำหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป 
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อำนาจหน้าท่ีและภารกิจตามกฎหมาย 

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง  
ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจั ดการศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย  

2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

เพ่ือการศึกษา  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิ 

การ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว  

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน

ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ใน
จังหวัด 
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ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน  
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่มอำนวยการ  
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
3. กลุ่มนโยบายและแผน  
4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา  
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
8. หน่วยตรวจสอบภายใน  

 
 
 
  1. กลุม่อำนวยการ  

1.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่  
กศจ.มอบหมาย  

1.2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงาน
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด  

1.3 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  
1.4 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ  
1.5 ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน  
1.6 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
1.7 ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ  
1.8 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
1.9 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร  
1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับ

มอบหมาย  
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  2. กลุม่บริหารงานบุคคล  

2.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย  

2.2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงาน
ต่างๆ ในระดับจังหวัด  

2.3 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  
2.4 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ  
2.5 ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน 
2.6 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงาน  

ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  
2.7 ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ  
2.8 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
2.9 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร  
2.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับ  

มอบหมาย 
 
 

   3. กลุม่นโยบายและแผน  

3.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
และคณะทำงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการ  
ศึกษาธิการจังหวัดและตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา  

3.2 จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที ่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

3.3 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด  
3.4 จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและ

รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
3.5 ว ิ เคราะห ์การจ ัดต ั ้ งงบประมาณของส ่วนราชการหร ือหน ่วยงานในส ังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
3.6 จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่

ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล  

3.7 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
3.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ  

มอบหมาย 
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    4. กลุม่พัฒนาการศึกษา  

4.1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทำงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน  

4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4.3 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

เพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ  
และสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
4.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  

และนวัตกรรมการศึกษา  
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4.7 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะ

วิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด  
4.8 ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ในสถานศึกษา  
4.9 ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
4.10 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม  

การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน  
การจัดการศึกษา ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กันทางสังคม  

4.11 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่  
4.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 
 
   5. กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

5.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี    
กศจ.มอบหมาย  

5.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

5.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว  
การศึกษา ทุกระดับทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
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5.4 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

5.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการ
รองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  

5.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.7 สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ  
หน ่วยงานและสถานศ ึกษาในส ังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการในจ ังหว ัด ให ้ เป ็นไปตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ  

5.8 จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

5.9 ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
5.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 
 
      6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

6.1 กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย  
โรงเรียนเอกชน  

6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ  
โรงเรียนเอกชน  

6.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนและที่กฎหมายอ่ืนกำหนด  

6.4 ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด  
6.5 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  

มอบหมาย  
 
 
    7. กลุม่ลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนักเรียน  

7.1 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกิจการนักเรียน  

7.2 ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน  
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  

7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระราชปณิธาน  
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวกับการศึกษา  
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7.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของ
ชาติและความปรองดองสมานฉันท์  

7.5 สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  

7.6 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองการประพฤตินักเรียน นักศึกษา  
7.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
    8. หน่วยตรวจสอบภายใน  

8.1 ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

8.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

   โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
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     ที่ตั้งและการติดต่อ 
 
                                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ตั้งอยู่เลขที่  6/1-3 ถนนสันกลาง    
                                ซอย 5 ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  54000 
         โทรศัพท์  0 5459 8271 
        โทรสาร   0 5459 8272 

    เว็บไซต์   http://www.phraepeo.go.th/main/ 
    Facebook   งานประชาสัมพันธ์ (ศธจ.แพร่) 

 
 
 
       อัตรากำลัง 
 

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายอดุล   เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัด 
2 นายศิริโชค   พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัด 
3 นางชนัญธิตา   กวางอุเสน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
4 นางเรณู   ปราบหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 นางสาวสุรีย์ภรณ์   บุญคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
7 นางสาวญาณิชศา   ยวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
8 นางสาวสมพิศ   สายญาติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
9 นางวัฒนา   จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
10 นายสุวิณ   เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
11 นายสุวิณ   เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ         
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
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งบประมาณ 

งบด าเนินงาน, 
5,009,204.48

งบลงทุน, 489,200

งบรายจ่ายอื่น, 
1,682,826

งบเงินอุดหนุน, 206,100

 
ข้อมูลอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่

 
อัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีจำนวนทั้งสิ้น 35 คน จำแนกเป็น

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน ข้าราชการ จำนวน 18 คน 
คุรุสภาจังหวัดแพร่ จำนวน 2 คน ช่วยราชการ 4 คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564       

จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ ้น 7 ,387,330.48 บาท โดยแยกเป็นงบดำเนินงาน    
จำนวน 5,009,204.48 บาท งบลงทุน จำนวน 489,200 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 1,682,826 บาท และ
งบเงินอุดหนุน จำนวน 206,100 บาท 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการนำนโยบายของรัฐบาล 
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ป ี  (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพ ัฒนาการศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ               
ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี ่ยวข้องอื่น ๆ มาเป็นกรอบ
แนวทางและกลไกในการผลักดัน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์     
ตามภารกิจ ทั ้งนี ้ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ        
จังหวัดแพร่ มีสาระสำคัญ ดังนี้  

วิสัยทัศน ์(VISION)          
“การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

พันธกิจ (MISSION) 
1. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม 

จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมรับ             
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้            
ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา       
ทุกระดับ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ค่านิยม  TEAMWINS 
  T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
       I  = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                            
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค ์
เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 2 กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา มีองค์ความรู้เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพ         
การแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา มีทักษะ ความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพโดยไม่กำจัดเวลาและสถานที่ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ อย่างทั่วถึง 
 เป้าประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม     
ภาษา  มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการ
ดำรงชีวิต 
 เป้าประสงค์ที่ 6 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป้าประสงค์ที่ 1 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่                                                                       

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป้าประสงค์ที่ 2 
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
2.  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 

เฉพาะด้าน 
3.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ ่มทาง

เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ ที่จำเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21    
     2.   คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
    3.  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมี  
คุณภาพและมาตรฐาน       

4.  แหล่งเร ียนรู ้ ส ื ่อตำราเร ียน นวัตกรรม และสื ่อการเร ียนรู ้ ม ีค ุณภาพและมาตรฐาน               
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่        

5.  มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ        
6.  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน       
7.  พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                                             
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย                         

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 5 
1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ      
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ       
3. การวิจัยเพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตร           

กับ  สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 6 
1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ              

มาตรฐานการศึกษา  
2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน       

และพ้ืนที่     
3. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 

สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ        
4. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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ส่วนที่2 
โครงการ งบประมาณ  

ที่ดำเนินการ 
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สรุปรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในจังหวัดแพร่    

45,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 40,000 พัฒนาการศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อการป้อง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

42,000 พัฒนาการศึกษา 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 296,600 พัฒนาการศึกษา 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 423,600  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
- - - 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
1. โครงการการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
2. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

284,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
จังหวัดแพร่ 

60,000 นิเทศ ติดตามฯ 

4. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 

30,200 นิเทศ ติดตามฯ 

5. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

151,100 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

6. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  
(๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) 

30,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

30,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

8. โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
9. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
10. โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้เป็นแบบอย่างในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 

40,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

11. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 93,200 นิเทศติดตามฯ 
12. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12,000 นิเทศติดตามฯ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

13. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

51,872 นิเทศติดตามฯ 

14. โครงการ ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 14,200 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
15. โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 

96,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

16. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
17. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11,500 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
18. โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา         
ประจำปี พ.ศ. 2564 

279,600 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

19. โครงการพัฒนางานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

20,000 นิเทศ ติดตามฯ 

20. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 12,686 อำนวยการ 
21. โครงการวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา 18,000   อำนวยการ 
22. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 45,400 อำนวยการ 
23. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ 38,900 นโยบายและแผน 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 1,358,658  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ทางการศึกษา 

- - - 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 146,400 พัฒนาการศึกษา 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 146,400  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 80,000   นิเทศ ติดตามฯ 
2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกของกศจ. 

100,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3. โครงการ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่   

33,600 ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4. โครงการการตรวจติดตามเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  และ
นอกระบบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

14,800 ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

5. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

40,000 นิเทศ ติดตามฯ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 268,400  
รวมงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2,197,058  
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สรุปรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในจังหวัดแพร่    

45,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 40,000 พัฒนาการศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อการป้อง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

42,000 พัฒนาการศึกษา 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 296,600 พัฒนาการศึกษา 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 423,600  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
- - - 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
1. โครงการการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
2. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

284,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
จังหวัดแพร่ 

60,000 นิเทศ ติดตามฯ 

4. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 

30,200 นิเทศ ติดตามฯ 

5. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

151,100 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

6. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  
(๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) 

30,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

30,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

8. โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
9. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
10. โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้เป็นแบบอย่างในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 

40,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

11. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 93,200 นิเทศติดตามฯ 
12. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12,000 นิเทศติดตามฯ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

13. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

51,872 นิเทศติดตามฯ 

14. โครงการ ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 14,200 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
15. โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 

96,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

16. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
17. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11,500 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
18. โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา         
ประจำปี พ.ศ. 2564 

279,600 ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

19. โครงการพัฒนางานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

20,000 นิเทศ ติดตามฯ 

20. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 12,686 อำนวยการ 
21. โครงการวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา 18,000   อำนวยการ 
22. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 45,400 อำนวยการ 
23. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ 38,900 นโยบายและแผน 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 1,358,658  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ทางการศึกษา 

- - - 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 146,400 พัฒนาการศึกษา 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 146,400  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 80,000   นิเทศ ติดตามฯ 
2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกของกศจ. 

100,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3. โครงการ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่   

33,600 ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4. โครงการการตรวจติดตามเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  และ
นอกระบบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

14,800 ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

5. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

40,000 นิเทศ ติดตามฯ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 268,400  
รวมงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2,197,058  


