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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 9 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติต้องจัดท าแผน และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนของส่วนราชการนั้น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยได้พิจารณาตามลักษณะพ้ืนที่ความจ าเป็น
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นหลัก ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชากรวัยเรียน
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 แผนปฏิบัติการฉบับนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสอดคล้องและบูรณาการงาน/
โครงการ/กิจกรรมกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

 
สภาพการจัดการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 อยู่ในกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร   
มำตรำ 37 ให้มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 36 และให้มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 2. อ ำนำจหน้ำที่ตำม ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560  

(1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 

(2) วิเครำะห์และจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(12) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ

หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่เลขท่ี 404 หมู่ 10 ต ำบลหำงดง  
อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จ ำนวน 94 โรงเรียน 2 สำขำ โดยมีพ้ืนที่ใน
เขตบริกำรทำงกำรศึกษำ ดูแลให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม และให้บริกำรทำงกำรศึกษำ พ้ืนที่ 3 อ ำเภอ ได้แก่ 
อ ำเภอฮอด อ ำเภอดอยเต่ำ และอ ำเภออมก๋อย 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ดังนี้ 
(1)  กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2)  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(3)  กลุ่มนโยบำยและแผน 
(4)  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(5)  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(6)  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(7)  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(8)  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(9)  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(10)  กลุ่มกฎหมำยและคดี 

 
โครงสร้างการบริหาร 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
ส่งเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่ม 
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่ม 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กลุ่ม 
นโยบาย
และแผน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

การแบ่งเขตการปกครอง 

ตารางท่ี 1 แสดงเขตการปกครองในเขตพื้นที่บริการ 3 อ าเภอ ปี พ.ศ. 2564 
 

อ าเภอ 
ประชากร 

(คน) 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
การปกครอง 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
ฮอด 43,426 1,430.38 6 61 3 4 

อมก๋อย 62,477 2,093.8 6 95 1 6 
ดอยเต่ำ 27,290 803.9 6 43 1 5 

รวม 133,193 4,328.08 18 199 5 15 

ข้อมูลด้านการศึกษา 

ตารางท่ี 2 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา 

ชื่อกลุ่มเครือข่าย อ าเภอ 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน 
ครู 

1.  กลุ่มเครือข่ำยบ่อหลวง 
2.  กลุ่มเครือข่ำยเมืองฮอด 
3.  กลุ่มเครือข่ำยบ่อสลี 
4.  กลุ่มเครือข่ำยนำคอเรือ 
5.  กลุ่มอุดรพัฒนำกำรศึกษำ  
6.  กลุ่มดอยเต่ำสหศึกษำ  
7.  กลุ่มเครือข่ำยดอยเกิ้งพัฒนำกำรศึกษำ  
8.  กลุ่มเครือข่ำยอมก๋อย  
9.  กลุ่มเครือข่ำยนันทบุรี 
10.  กลุ่มเครือข่ำยสุวรรณคีรี  
11.  กลุ่มเครือข่ำยยอดดอย 

ฮอด 
ฮอด 
ฮอด 
ฮอด 

ดอยเต่ำ  
ดอยเต่ำ  
ดอยเต่ำ  
อมก๋อย  
อมก๋อย  
อมก๋อย  
อมก๋อย  

10 
13 
6 
5 
7 

12 
6 

10 
11 
10 
6 

1,543 
1,535 
1,150 
559 
765 

1,099 
653 

2,365 
2,077 
1,633 
1,121 

136 
171 
82 
65 
83 

114 
53 

161 
179 
126 
76 

รวมทั้งสิ้น  96 14,266 1,250 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลโรงเรียนพื้นที่พิเศษ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง 

อ าเภอ 

 

จ านวน 
โรงเรียนทั้งสิ้น 

โรงเรียนพื้นที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
 

จ านวน 
ร้อยละ  

ของ ร.ร.ทั้งหมด 

 

จ านวน 
ร้อยละ  

ของ ร.ร.ทั้งหมด 
ฮอด 34 5 5.21 16 16.67 

อมก๋อย 38 30 31.25 39 40.63 
ดอยเต่ำ 24 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 96 35 36.46 55 57.30 



 
 

4 

จำกตำรำงที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 มีโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
จ ำนวน 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.46 ของจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในอ ำเภออมก๋อย 
และมีโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร จ ำนวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.30 ของจ ำนวน
โรงเรียนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในอ ำเภออมก๋อย เช่นกัน 

ตารางท่ี 4 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564 
ประเภท ร.ร. หลัก ร.ร. สาขา รวม ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนรัฐ 94 2 96  
       - อ ำเภอฮอด 34 - 34 35.42 
       - อ ำเภออมก๋อย 36 2 38 39.58 
       - อ ำเภอดอยเต่ำ 24 - 24 25.00 
ลักษณะการเปิดสอน     
       - โรงเรียนประถมศึกษำ 61 2 63 65.63 
       - โรงเรียนขยำยโอกำส 33 - 33 34.38 
ขนาดโรงเรียน     
      - โรงเรียนขนำดเล็ก (1) 0-40 คน 8 1 9 9.38 
      - โรงเรียนขนำดเล็ก (2) 41-80 คน 22  22 22.92 
      - โรงเรียนขนำดเล็ก (3) 81-120 คน 15  15 15.63 
      - โรงเรียนขนำดกลำง (2) 121- 299 คน 40 1 41 42.71 
      - โรงเรียนขนำดกลำง (3) 300- 499 คน 8  8 8.33 
      - โรงเรียนขนำดใหญ่ >500 คน 1  1 1.04 

จำกตำรำงที่ 4 ในปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 
5 มีโรงเรียนในสังกัด จ ำนวนทั้งสิ้น 94 โรงเรียน 2 สำขำ โดยเป็นโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำ จ ำนวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.63 และโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
(โรงเรียนขยำยโอกำส) จ ำนวน 33 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.38 

หำกพิจำรณำข้อมูลตำมขนำดโรงเรียน จะเห็นได้ว่ำ โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 40 คน 
จ ำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.38 โรงเรียนขนำดเล็กที่มีจ ำนวนนักเรียนไม่ถึง 121 คน พบว่ำมี
จ ำนวน 46 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.92 โรงเรียนขนำดกลำง จ ำนวน 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
51.04 และโรงเรียนขนำดใหญ่ จ ำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.04 
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โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ คือ โรงเรียนบ้ำนห่ำงหลวง ต ำบลนำเกียน อ ำเภออมก๋อย  

2. โรงเรียนในโครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ คือ โรงเรียนบ้ำนบงตัน ต ำบลบงตัน 
อ ำเภอดอยเต่ำ  

3. โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 
1. โรงเรียนบ้ำนนำคอเรือ    อ ำเภอฮอด 
2. โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง   อ ำเภอฮอด 
3. โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำข้ำม  อ ำเภอฮอด 
4. โรงเรียนบ้ำนวังลุง   อ ำเภอฮอด 
5. โรงเรียนบ้ำนแม่ตูบ   อ ำเภอดอยเต่ำ 
6. โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอยเต่ำ  อ ำเภอดอยเต่ำ 
7. โรงเรียนบ้ำนแอ่นจัดสรร  อ ำเภอดอยเต่ำ 
8. โรงเรียนบ้ำนโปง   อ ำเภอดอยเต่ำ 

4. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
1. โรงเรียนบ้ำนแควมะกอก    อ ำเภอฮอด 
2. โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำข้ำม  อ ำเภอฮอด 
3. โรงเรียนบ้ำนแม่งูด   อ ำเภอฮอด 
4. โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ   อ ำเภอฮอด 
5. โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง   อ ำเภอฮอด 
6. โรงเรียนบ้ำนแม่โถวิทยำคม  อ ำเภอฮอด 
7. โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอยเต่ำ  อ ำเภอดอยเต่ำ 
8. โรงเรียนบ้ำนแปลง 5   อ ำเภอดอยเต่ำ 
9. โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 อ ำเภอดอยเต่ำ 
10. โรงเรียนบ้ำนแม่ตูบ   อ ำเภอดอยเต่ำ 
11. โรงเรียนบ้ำนแอ่นจัดสรร  อ ำเภอดอยเต่ำ 
12. โรงเรียนบ้ำนน้อยห้วยรินวิทยำ อ ำเภอดอยเต่ำ 
13. โรงเรียนบ้ำนยำงเปำ   อ ำเภออมก๋อย 
14. โรงเรียนบ้ำนหลวง   อ ำเภออมก๋อย 
15. โรงเรียนบ้ำนแม่หลองน้อย  อ ำเภออมก๋อย 
16. โรงเรียนบ้ำนอูตูม   อ ำเภออมก๋อย 
17. โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำขำว  อ ำเภออมก๋อย 
18. โรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่  อ ำเภออมก๋อย 

 



 
 

6 

5. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 รุ่นที่ 1 

1. โรงเรียนบ้ำนพุย     อ ำเภอฮอด 
2. โรงเรียนบ้ำนมูเซอ   อ ำเภออมก๋อย 
3. โรงเรียนบ้ำนยำงเปำ   อ ำเภออมก๋อย 
4. โรงเรียนบ้ำนสบลำน   อ ำเภออมก๋อย 
5. โรงเรียนบ้ำนขุนแม่ตื่นน้อย  อ ำเภออมก๋อย 
6. โรงเรียนบ้ำนตุงติง   อ ำเภออมก๋อย 
7. โรงเรียนบ้ำนห่ำงหลวง   อ ำเภออมก๋อย 
8. โรงเรียนบ้ำนห้วยปูลิง   อ ำเภออมก๋อย 
9. โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำขำว  อ ำเภออมก๋อย 
รุ่นที่ 2 
1. โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ  อ ำเภอฮอด 
2. โรงเรียนบ้ำนแม่บวน   อ ำเภอดอยเต่ำ 
3. โรงเรียนบ้ำนยำงครก   อ ำเภออมก๋อย 
4. โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้หก  อ ำเภออมก๋อย 

6. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (sQip) 
1. โรงเรียนบ้ำนพุย     อ ำเภอฮอด 
2. โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง   อ ำเภอฮอด 
3. โรงเรียนบ้ำนแม่ลำยเหนือ  อ ำเภอฮอด 
4. โรงเรียนบ้ำนนำฟ่อน   อ ำเภอฮอด 
5. โรงเรียนบ้ำนแม่ลำย   อ ำเภอฮอด 
6. โรงเรียนบ้ำนอูตูม   อ ำเภออมก๋อย 

7. โรงเรียนสุจริต 
1. โรงเรียนแม่โถวิทยำคม  อ ำเภอฮอด 
2. โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง   อ ำเภอฮอด 
3. โรงเรียนบ้ำนพุย     อ ำเภอฮอด 
4. โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ (ต้นแบบ) อ ำเภอฮอด 
5. โรงเรียนบ้ำนน้อยห้วยรินวิทยำ  อ ำเภอดอยเต่ำ 
6. โรงเรียนบ้ำนบงตัน   อ ำเภอดอยเต่ำ 
7. โรงเรียนบ้ำนแอ่นจัดสรร  อ ำเภอดอยเต่ำ 
8. โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำขำว  อ ำเภออมก๋อย 
9. โรงเรียนบ้ำนผำปูน   อ ำเภออมก๋อย 
10.  โรงเรียนบ้ำนตุงลอย   อ ำเภออมก๋อย 
11.  โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋อม   อ ำเภออมก๋อย 
12.  โรงเรียนบ้ำนแม่อ่ำงขำง  อ ำเภออมก๋อย 
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ข้อมูลด้านผู้เรียน 

ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แยกตามระดับชั้น 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
อนุบำลปีท่ี 1 
อนุบำลปีท่ี 2 
อนุบำลปีท่ี 3 

20 
576 
620 

13 
531 
611 

33 
1,107 
1,231 

รวมอนุบาล 1,216 1,155 2,371 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 
ประถมศึกษำปีท่ี 4  
ประถมศึกษำปีท่ี 5  
ประถมศึกษำปีท่ี 6 

775 
771 
858 
888 
771 
793 

672 
759 
780 
737 
787 
770 

1,447 
1,530 
1,638 
1,625 
1,558 
1,563 

รวมประถมศกึษา 4,856 4,505 9,361 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 

421 
357 
348 

466 
409 
454 

887 
766 
802 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,126 1,329 2,455 
มัธยมศึกษำปีท่ี  4 
มัธยมศึกษำปีท่ี  5 
มัธยมศึกษำปีท่ี  6 

10 
8 
5 

11 
26 
19 

21 
34 
24 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 56 79 
รวมท้ังสิ้น 7,221 7,045 14,266 

จำกตำรำงที่ 5 นักเรียนในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2564 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 14,266 คน เมื่อพิจำรณำข้อมูล
จ ำนวนนักเรียนในแต่ละระดับ พบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำมีจ ำนวนมำกที่สุด 9,361 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.62 รองลงมำคือระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 2,455 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21 ระดับอนุบำล จ ำนวน 
2,371 คน คิดเป็นร้อยละ 16.62 และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 
ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 6 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รายอ าเภอ  

อ าเภอ อนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

รวมทั้งสิ้น 
 

ร้อยละ 

ฮอด 741 3,077 890 24 4,787 33.56 
อมก๋อย 1,189 4,742 1,259 0 7,190 50.40 
ดอยเต่ำ 441 1,542 306 0 2,289 16.05 

รวมทั้งสิ้น 2,371 9,361 2,455 24 14,266  
 จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ นักเรียนในอ ำเภออมก๋อยมีจ ำนวนมำกที่สุด 7,190 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.40 รองลงมำคืออ ำเภอฮอด จ ำนวน 4,787 คน คิดเป็นร้อยละ 33.56 และอ ำเภอดอยเต่ำ จ ำนวน 
2,289 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 ตำมล ำดับ 
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ข้อมูลด้านบุคลากร 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

กลุ่ม/หน่วย 
ข้าราชการ  

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
บุคลากร
ทั้งสิ้น 

38 ข 
38 ข  
(1) 

38 ค  
(2) 

1. ผู้บริหำร 4 -  -   - - 4 
2. กลุ่มอ ำนวยกำร - - 4  3 9 16 
3. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ

สินทรัพย ์
- - 5 - - 3 8 

4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล - - 3  - 4 7 
5. กลุ่มนโยบำยและแผน   - - 5 1 - 1 7 
6. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - - 4 1 - 3 8 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ 

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
- 11 2 

 
- - 13 

8. กลุ่มกฎหมำยและคดี - - 2  - - 2 
9. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำร
สื่อสำร 

- - 1  - 2 3 

10. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

- - 2  - - 2 

11. หน่วยตรวจสอบภำยใน - - 2  - 1 3 
รวมทั้งสิ้น 4 11 30 2 3 23 73 

ตารางท่ี 8 อัตราก าลังข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
 

ต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 65 18 83 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 3 4 7 
คร ู 182 373 555 
ครูผู้ช่วย 65 181 246 
ลูกจ้ำงประจ ำ 23 0 23 
พนักงำนรำชกำร 27 45 72 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 86 171 257 

รวมทั้งสิ้น 451 792 1,243 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ อย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
   1.1 จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพ้ืนที่บริกำรได้
เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 1,838 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 9 จ านวนประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
การเข้าเรียน จ านวน (คน) 

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำภำยในประเทศ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สพป./สพม./สช.) 1,394 
เข้ำเรียน กศน. 339 
เข้ำเรียนในสถำนศึกษำภำยในประเทศ สังกัดหน่วยงำนอื่น (กทม./อบท./ตชด./วัด) 73 
ไปเรียนต่ำงประเทศ 1 
ไม่มีตัวตนในพ้ืนที่ 15 
เด็กพิกำร 4 
เสียชีวิต 12 

รวม 1,838 
 

  1.2 ข้อมูลนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 และ
ศึกษำต่อ จ ำนวน 1,507 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 10 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 และศึกษาต่อ 

อ าเภอ นักเรียนที่จบชั้น ป.6  
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 64) 

การศึกษาต่อ 

ร.ร. เดิม 
ร.ร. อื่น 
สังกัด 
สพฐ. 

ร.ร. 
เอกชน 

ร.ร. พระ
ปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ 

กศน. 
ร.ร. อื่น 
สังกัด 
อบจ. 

อื่น ๆ 

ฮอด 490 248 223 1 5 2 1 10 
อมก๋อย 768 326 364 4 21 26 0 27 
ดอยเต่ำ 249 51 167 1 3 0 0 27 
รวมท้ังสิ้น 1,507 625 754 6 29 28 1 64 
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  1.3 จ ำนวนนักเรียนพักนอนและเด็กด้อยโอกำส ปีกำรศึกษำ 2564  

ตารางท่ี 11 จ านวนนักเรียนพักนอนและเด็กด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 
 ระดับชั้น นักเรียนพักนอน (คน) เด็กด้อยโอกาส (คน) 

อนุบำลปีที่ 1 
อนุบำลปีที่ 2 
อนุบำลปีที่ 3 

0 
17 
36 

54 
697 
868 

รวมอนุบาล 53 1,586 
ประถมศึกษำปีที่ 1 
ประถมศึกษำปีที่ 2 
ประถมศึกษำปีที่ 3 
ประถมศึกษำปีที่ 4  
ประถมศึกษำปีที่ 5  
ประถมศึกษำปีที่ 6 

81 
115 
185 
172 
220 
230 

1,043 
1,171 
1,280 
1,355 
1,333 
1,359 

รวมประถมศึกษา 1,003 7,541 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

228 
207 
228 

744 
586 
684 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 663 2,014 
มัธยมศึกษำปีที่  4 
มัธยมศึกษำปีที่  5 
มัธยมศึกษำปีที่  6 

6 
15 
7 

16 
27 
15 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 58 
รวมทั้งสิ้น 1,747 11,199 

จำกตำรำงที่ 11 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จัดกำรศึกษำส ำหรับ
เด็กด้อยโอกำสเพ่ือให้เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำเท่ำเทียมกับเด็กทั่วไป มีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่
ที่ดี สำมำรถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ โดย
ให้โอกำสส ำหรับเด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เข้ำเรียนสถำนศึกษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 
2564 จ ำนวน 11,199 คน จ ำแนกเป็น เด็กถูกทอดทิ้ง 5 คน เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน 1 
คน ผลกระทบจำกเอดส์ 1 คน ชนกลุ่มน้อย 7 คน เด็กยำกจน 11,172 คน เด็กที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพ
ติด 1 คน เด็กก ำพร้ำ 11 คน และท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1 คน นอกจำกนี้สถำนศึกษำใน
สังกัดจัดกำรเรียนกำรสอนแบบพักนอน จ ำนวน 1,747 คน จ ำแนกเป็น บ้ำนพักครู 13 คน หอพักนักเรียน 
1,614 คน และพักร่วมกับชุมชน 120 คน  
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2. ด้านคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 12 แสดงการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

ค่าพัฒนา ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1. ภำษำไทย 40.76 47.52 6.76 
2. ภำษำอังกฤษ 26.29 30.98 4.69 
3. คณิตศำสตร์ 25.74 25.18 -0.56 
4. วิทยำศำสตร์ 30.06 33.83 3.77 

เฉลี่ยรวม 30.71 34.38 3.67 
 

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
จำกตำรำงที่ 12 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  6.76 รองลงมำคือ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ 4.69 และสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 3.77 ตำมล ำดับ ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ลดลง -0.56 
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ตารางที่ 13 แสดงการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

ค่าพัฒนา ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1. ภำษำไทย 48.62 44.27 -4.35 
2. ภำษำอังกฤษ 27.86 27.23 -0.63 
3. คณิตศำสตร์ 20.69 19.93 -0.76 
4. วิทยำศำสตร์ 28.52 27.37 -1.15 

เฉลี่ยรวม 31.42 29.70 -1.72 

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
จำกตำรำงที่ 13 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยลดลงทั้ง 4 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ลดลงมำกที่สุดคือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 4.35 รองลงมำคือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
1.15 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 0.76 และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 0.63 ตำมล ำดับ 

ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 

ระดบัคณุภาพ จ านวนนักเรียน ดีมาก 63-
62 

ด ี 63-
62 

พอใช้ 63-62 ปรบัปรุง 63-62 
ปีการศกึษา 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

กำรอ่ำนออกเสียง 1,636 1,524 25.48 43.31 17.83 21.4 22.99 1.59 23.02 19.62 -3.4 30.09 14.06 -16.03 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 1,636 1,524 23.6 23.02 -0.58 34.43 50.53 16.1 33.52 21.53 -11.99 8.43 4.9 -3.53 

รวม 2 ด้าน 1,636 1,524 22.5 34.61 12.11 28.66 34.61 5.95 30.93 22.67 -8.26 17.89 8.1 -9.79 

จำกตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบแสดงร้อยละนักเรียนตำมระดับคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ร้อยละของนักเรียน
ตำมระดับคุณภำพ ดีมำก ดี เพ่ิมสูงขึ้น โดยด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ระดับคุณภำพดีมำกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.83 
ระดับคุณภำพดีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.59 ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง ระดับคุณภำพดีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.10 ระดับคุณภำพ
ดีมำกลดลงร้อยละ 0.58 ส่วนระดับคุณภำพพอใช้ และระดับคุณภำพปรับปรุง ร้อยละของนักเรียนลดลงทั้ง 2 
สมรรถนะ 
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3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ตารางท่ี 15 ผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ที ่ รายการ ผลคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA Online) ปี พ.ศ. 2564 

96.08 AA 

2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

- ดีมำก 

3. กำรประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- 

บรรลุ 8 ตัวชีว้ัด 
ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด 

 

4. กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (KRS : KPI Report System) 

4.34643 ระดับมำตรฐำนขั้นสูง 

 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ล าดับที่ คะแนน ล าดับที่ คะแนน ระดับ ล าดับที่ คะแนน ระดับ ล าดับที่ คะแนน ระดับ 
155 81.17 41 90.91 A 155 80.85 B 54 96.08 AA 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) 

 

  จำกตำรำงที่ 16 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) เปรียบเทียบปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่ำ คะแนนกำรประเมินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 5 มีคะแนนรวมเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 , พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดย
เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 14.91 , 5.17 และ 15.23 คะแนน ตำมล ำดับ  

ล ำดับ
155

ล ำดับ
41 ล ำดับ

155

ล ำดับ
54
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยน ำนโยบำยที่เกี่ยวข้องมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

รัชกำลที ่10 
2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
4. แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
6. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565  
7. นโยบำยเร่งด่วน (Quick Win) 
8. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
9. แผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
10. ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

 
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 

กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน 
1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
3. มีงำนท ำ - มีอำชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

   1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อบ้ำนเมือง 
2) ยึดมั่นในศำสนำ 
3) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
4) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม 
1) รู้จักแยกแยะสิ่งผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม 
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด - สิ่งที่ชั่ว 
4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
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3. มีงานท า - มีอาชีพ 
1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัวหรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำ ต้องมุ่งให้เด็ก

และเยำวชนรักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ 
2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียน

ท ำงำนเป็นและมีงำนท ำในท่ีสุด 
3) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
1) กำรเป็นพลเมืองดีเป็นหน้ำที่ของทุกคน 
2) ครอบครัว สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสใน

กำรท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองด ี
3) กำรเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น งำน

อำสำสมัครงำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณสุข ให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจ และควำมเอ้ืออำทร 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติเป็น

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล  เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 
ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์
ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำ
แล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์
ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ควำมเท่ำเทียม 
และควำมเสมอภำคของสังคม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรพัฒนำ
ประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” ซึ่งยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็น
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมมั่นคง ๒) กำรต่ำงประเทศ ๓) กำร
พัฒนำกำรเกษตร ๔) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ๕) กำรท่องเที่ยว ๖) กำรพัฒนำพ้ืนที่และเมืองน่ำ
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อยู่อัจฉริยะ ๗) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ๘) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง และ
ขนำดย่อมยุคใหม่ ๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ๑๑) กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ๑๓) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ๑๔) ศักยภำพ
กำรศึกษำ ๑๕) พลังทำงสังคม ๑๖) เศรษฐกิจฐำนรำก ๑๗) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม ๑๘) 
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ๑๙) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ ๒๐) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ ๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจิตและประพฤติมิชอบ ๒๒) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ ๒๓) 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นองค์กรเจ้ำภำพหลักในประเด็น
ที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้ำภำพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต สรุป
สำระส ำคัญได้ดังนี้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้ำหมำย
ระดับประเด็น 2 เป้ำหมำย คือ ๑) คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จะ
เป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และ ๒) คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 

1. แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ โดย ๑) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21 ๒) 
เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ๓) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุก
ประเภท ๔) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ๕) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ และมีเป้ำหมำยให้คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และมีทักษะที่
จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

2. แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย ซึ่งมีแนวทำงกำร
พัฒนำ คือ ๑) พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ ๒) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบ
สนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และมีเป้ำหมำยของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำร
พัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (๑๑) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำน
ร่ำงกำยสติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2 แผนย่อย ได้แก่ 
 1. แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทำงกำร
พัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้ำน โดยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่เน้นกำรพัฒนำทักษะส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ทักษะทำงสมอง 
ทักษะด้ำนควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุม อำรมณ์ ทักษะกำรวำงแผนและกำรจัดระบบ ทักษะกำรรู้จัก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับกำรยกระดับบุคลำกรในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้ 
จริยธรรม และควำมเป็นมืออำชีพ เป้ำหมำยของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย 
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 
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 2. แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทำงพัฒนำ ได้แก่ ๑) จัดให้มีกำร
พัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อนควำมคิดสร้ำงสรรค์กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ๒) จัดให้มีกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจ ๓) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อ
กับโลกกำรท ำงำน ๔) จัดให้มีพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรบ่มเพำะกำร
เป็นนักคิด นักนวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่รวมกันและท ำงำน
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์
ปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้ำนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้ำหมำยของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ 
รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว 
สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนกำรปฏิรูปประเทศ ได้มีกำรประกำศเมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2561 เพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร 
และขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง 
มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับ
กำรพัฒนำด้ำนจิตใจ สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีกำรปฏิรูป 13 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) 
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 11) ด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) 
ด้ำนกำรศึกษำ 13) ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ทั้งนี้ กำรปฏิรูปประเทศ
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
จึงได้มีกำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 
2564 ซึ่งก ำหนดแผนงำนในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่
กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) กำรปฏิรูปกลไก และระบบ
กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน ๔) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน ๕) กำร
ปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทย
ออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน และก ำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญภำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
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5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึง
โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลอดงำน และกำรพัฒนำ
ประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้
กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติ ๒) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ๓) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ ๔) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ ๕) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

6. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับ
บริบทสังคมไทย 
 2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) 
และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่ง เรียนรู้
ได้อย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบ
บริหำรและกำรจัดกำรรวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ 
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นบำน มี
ระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำร
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ประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
 6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็น
ธรรมและสร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกร
ทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 
 7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ 
เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบ
กำรศึกษำและกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำ
มำตรฐำนอำชีพในสำขำที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 
 8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจวินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 9. กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ 
 10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 
 11. กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ
และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

7. นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 
 1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัย
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำย
ต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 
 2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นหลักและพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 
 3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเลิศของแต่ละสถำนศึกษำและ
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ตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็ม
ตำมศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงวัย 
 7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วน
ส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน 
และสำมำรถด ำเนินกำรและวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ ๑) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๒) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
– 2565 ดังนี ้

1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมี
สุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ 

วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
2.2 ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมี

คุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และ
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้ เรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุก
ด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก 
และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่

4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียน
คุณภำพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำท้ังตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
และกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

9. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
  “นครแห่งชีวิตและควำมมั่นคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ควำมสุขและ
ชีวิตที่มีคุณค่ำแก่ผู้อำศัยและผู้มำเยือนในฐำนะเมืองที่น่ำอยู่และน่ำท่องเที่ยวในระดับโลก 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงท่องเที่ยวและบริกำรสำกล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนและกำรคมนำคมขนส่ง 
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 3. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำระดับภูมิภำค 
 5. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรแพทย์และบริกำรสุขภำพ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองแห่งควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม 
 เป้าหมาย 
 1. เศรษฐกิจสมดุล และขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. สังคมน่ำอยู่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 3. ทรัพยำกรธรรำชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูและคงอยู่อย่ำงยั่งยืน 
 4. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำมทันสมัยและมีธรรมำภิบำล 
 ประเด็นการพัฒนา 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่ำเชื่อมโยงธรรมชำติ วัฒนธรรม 
สุขภำพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงตลอดห่วง
โซ่คุณค่ำ และพัฒนำนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model  
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรผลักดันเชียงใหม่สู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมือง
แห่งสตำร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ (SMS & Medicopolis : Smart City , MICE 
City , Startup City , Medicopolis) ให้สำมำรถรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุนของภำคเหนือ 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภูมิปัญญำ และอัตลักษณ์ล้ำนนำ 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 6 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
 

 

“สร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียน  สู่สังคมอนำคตอย่ำงมั่นคง” 
 

 

 
CM5  :  to the FIRST  (สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พัฒนาองค์กรก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่ง) 

        CM5 =    Chiang Mai 5    สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
   F      =    Forward      ก้ำวทัน 

       I       =    Integrity      ซื่อสัตย์ สุจริต 
       R      =    Responsibility     มีควำมรับผิดชอบ 
       S      =    Service       ให้บริกำร 
       T      =    Team/Technology   ทีม/เทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ 
 

ค่านิยมองค์กร 
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1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศ 
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำมเหลื่อมล้ ำของประชำกรวัยเรียนให้ได้รับกำรบริกำร

ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
5. บริหำรจัดกำร กำรศึกษำแบบบูรณำกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 
6. พัฒนำโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 
 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ 
3. ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่

ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล  ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครู เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  แม่นย ำทำงวิชำกำร มีทักษะอ ำนวยกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี และ
ตระหนักในจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

5. ครู เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  แม่นย ำทำงวิชำกำร มีทักษะอ ำนวยกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี และ
ตระหนักในจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

6. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมคิดเชิงกลยุทธ์และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร มี
ส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

7. สถำนศึกษำ บริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ โดยร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นสถำนศึกษำนวัตกรรม 

8. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
บรรลุเป้ำหมำยสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs)  

9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บริหำรงำนเชิงบูรณำกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัย เพ่ือ
พัฒนำกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
 

เป้าประสงค์ 
 



 
 

24 

 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ ดังต่อไปนี้    

ยุทธศำสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของประชำกรวัยเรียนและชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคม

ได้อย่ำงปกติสุข 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  เสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลด

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของประชากรวัยเรียนและชุมชน 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   

1. สร้ำงกำรเรียนรู้กับชุมชนเพ่ือควำมเข้มแข็ง ปลอดภัย ให้สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
2. พัฒนำระบบกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้ เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และ

สถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
3. ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ

โรคอุบัติซ้ ำ 
4. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติ 
5. พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
       1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนออกเขียนได้ 
  2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
       4. พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะส ำคัญที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. พัฒนำผู้บริหำรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้น ำ มีสมรรถนะของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

และมีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ 
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3. ส่งเสริมให้ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจนโยบำยและสำมำรถน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม สอดคล้องบริบทของพ้ืนที่ 

4. พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับผู้เรียนที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำที่ 2 
5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้ มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ    
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบออนไลน์  (HCEC) 

และวิธีกำรอ่ืนที่หลำกหลำย 
7. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  

(Professional  Learning  Community : PLC) 
8. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือลดควำมเหลื่อม

ล้ ำทำงกำรศึกษำ  
3. พัฒนำควำมเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกำรคุ้มครองนักเรียนใน

สถำนศึกษำ  
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มด้อย

โอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำรด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
5. สนับสนุนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนทักษะอำชีพและทักษะชีวิตของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องมำตรฐำน

สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
4. สร้ำงควำมตระหนักและกำรปฏิบัติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอย่ำง

เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   

1. จัดท ำแผน และด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำน 
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่อง  
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2. ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทเชิงพ้ืนที่   
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนบน

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย  
5. พัฒนำเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
6. พัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมี

คุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
7. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ และกำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
8. บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัดและกำรประเมิน

กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
9. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
 
 
 

จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1. ยกระดับกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
2. พัฒนำทักษะอำชีพผู้เรียน 
3. พัฒนำทักษะชีวิตผู้เรียน 
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET / NT 

 
 
 
 
 

จุดเน้น 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
งบประมาณ / รายละเอียดโครงการ 
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ส่วนที่ 3 
งบประมาณ/รายละเอียดโครงการ 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ ตำมนโยบำย กลยุทธ์ พัฒนำผู้เรียน พัฒนำ
สถำนศึกษำ พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำนเหมำะสมกับกำรเป็นวิชำ
ชีพ ตลอดจนกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน 
เอกชนทุกภำคส่วน มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5   

กรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    1.1 งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1,700,000 
          -  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (1,100,000 บำท)  
          -  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (600,000 บำท)  
    1.2 งบก ำกับ ติดตำมกำรบริหำรงำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
นโยบำยเร่งด่วนของ สพฐ. 

200,000 

    1.3 งบส ำรอง 100,000 
รวม 2,000,000 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา  2,000,000 
รวมทั้งสิ้น (สี่ล้านบาทถ้วน) 4,000,000 
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งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

1.1  งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                       
       ก หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.   30,000 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก) 242,000 
3. ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ (รถยนต์ส่วนรำชกำร) 100,000  
4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 100,000  
5. ค่ำวัสดุส ำนักงำน  100,000  
6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ  50,000  
7. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  100,000  
8. ค่ำจ้ำงบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน 2 คน 

(15,000 + 750 * 2 = 31,500 * 12 = 378,000) 
378,000 

รวม 1,100,000 
       ข หมวดค่าสาธารณูปโภค (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
1.  ค่ำไฟฟ้ำ  450,000  
2.  ค่ำน้ ำประปำ  50,000  
3.  ค่ำโทรศัพท์  50,000  
4.  ค่ำไปรษณีย์  50,000  

รวม  600,000 
รวม (1.1) 1,700,000 

1.2  งบก ากับติดตามการบริหารงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบาย
เร่งด่วนของ สพฐ.  

200,000 

1.3  งบส ารอง 100,000 
รวมทั้งสิ้น (1.1 + 1.2 + 1.3) 2,000,000 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้วิเครำะห์โครงกำรตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร โครงกำร กิจกรรมตำมตัวชี้วัด และนโยบำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่คุณภำพกำรศึกษำ โดยมีงบประมำณ
รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา 
(โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของ
ประชำกรวัยเรียนและชุมชน 

4 273,700 

รอจัดสรร 
จำก สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและสำมำรถด ำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่ำงปกติสุข 

1 200,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

12 836,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

1 8,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิติที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4 163,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำร 

12 518,000 

รวมทั้งสิ้น (สองล้านบาทถ้วน) 34 2,000,000 
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ความสอดคล้องของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที ่

 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

นโยบาย 
สพฐ. 

มาตรฐาน 
สพท. 

ยุทธศาสตร์ 
สพท. 

จุดเน้น 
สพท. 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มผู้รบัผิดชอบ 

1. โครงกำรพัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ 
หลักสตูรระดับท้องถิ่น และหลักสตูรอำชีพตำมหลักสตูร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3 12 3 3 (3) 1 3 40,000 กลุ่มนิเทศ 
 

2. โครงกำรกำรแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70    
ปีกำรศึกษำ 2565 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

3 12 2 3 (4) 2 3 200,000 

3. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนและ
นวัตกรรมกำรจดักำรศึกษำเพื่อมุ่งสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 

3 12 3 2 3 - 80,000 

4. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรูท้ั้งระบบสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษท่ี 21 

3 12 3 3 (3) 3 1 40,000 

5. โครงกำรกำรส่งเสรมิ สนับสนุน และกำรพัฒนำโรงเรียน
พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2565 

3 12 4 2 3 - 40,000 

6. โครงกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงเป็น "ศูนย์กำร
เรียนรูต้ำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ" 

3 10 3 2 5 2 30,000 

7. โครงกำรนิเทศเต็มพิกดัเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 3 12 4 2 6 4 80,000 

8. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสทิธิภำพกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำรประเมินคณุภำพ
ภำยนอก 

3 12 4 3 (2) 6 - 48,000 
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ที ่

 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

นโยบาย 
สพฐ. 

มาตรฐาน 
สพท. 

ยุทธศาสตร์ 
สพท. 

จุดเน้น 
สพท. 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มผู้รบัผิดชอบ 

9. โครงกำรขับเคลื่อนและตดิตำมกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำ 
สีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมขุ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

1 1 1 2 1 3 30,000 กลุ่มส่งเสรมิ 

10. โครงกำรกำรป้องกันภัยคุกคำมทุกรูปแบบในเด็กและ
เยำวชน ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

1 1 1 2 1 3 30,000 

11. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลกูเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 
2565 

3 12 3 2 3 - 34,300 

12. โครงกำรติดตำมประชำกรวัยเรียนเพื่อเข้ำถึงสิทธิและเพิม่
โอกำสทำงกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2565 

3 12 2 3 (4) 4 - 8,800 

13. โครงกำรเสรมิสร้ำงทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนในโรงเรียน
ขยำยโอกำส และนักเรียนในกลุม่เสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหำ 
ยำเสพตดิ 

1 1 1 2 1 2 173,700 

14. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
(อพ.สธ.) ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

3 10 3 2 5 - 23,200 

15. โครงกำรกำรส่งเสรมิ พัฒนำ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัด ให้มผีลงำนดเีด่นเชิงประจักษ ์

6 11 3 3 (5) 3 - 42,715 กลุ่มพัฒนำคร ู

16. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำให้ทันกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 

6 11 3 2 3 - 207,370 
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ที ่

 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

นโยบาย 
สพฐ. 

มาตรฐาน 
สพท. 

ยุทธศาสตร์ 
สพท. 

จุดเน้น 
สพท. 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มผู้รบัผิดชอบ 

17. โครงกำรกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี
ต ำแหน่งผู้บรหิำรกำรศึกษำ และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

6 11 3 2 3 - 71,915 กลุ่มพัฒนำคร ู

18. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อ
เสรมิสร้ำงควำมรูเ้กี่ยวกับกำรขอมวีิทยฐำนะ และเลื่อน 
วิทยฐำนะ 

6 11 3 2 3 - 60,000 กลุ่มบุคคล 

19. โครงกำรพัฒนำงำนและระบบกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล 

6 20 3 2 3 - 150,000 

20. โครงกำรส่งเสริมวินัย คณุธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปรำม
กำรกระท ำผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

6 21 3 2 3 - 5,000 กลุ่มกฎหมำยและคด ี

21. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรด ำเนินกำรสอบ
ข้อเท็จจริง วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 

6 21 3 2 3 - 30,000 

22. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

6 20 3 2 3 - 75,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

23. โครงกำรสร้ำงเสรมิคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

3 10 3 2 5 - 30,000 

24. โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี สิง่แวดล้อม และกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

6 20 3 2 5 - 80,000 

25. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

6 20 4 1, 2, 3 6 - 30,000 
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ที ่

 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

นโยบาย 
สพฐ. 

มาตรฐาน 
สพท. 

ยุทธศาสตร์ 
สพท. 

จุดเน้น 
สพท. 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มผู้รบัผิดชอบ 

26. โครงกำรพัฒนำคณุภำพในกำรปฏบิัติรำชกำร ของ สพป.
เชียงใหม่ เขต 5 (กำรประเมินส่วนรำชกำร ตัวช้ีวัด KRS) 

6 20 4 1, 2, 3 6 - 30,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

27. โครงกำรพัฒนำคณุภำพด้ำนข่ำวสำรและกำร
ประชำสมัพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

6 20 4 1, 2 6 - 20,000 

28. โครงกำรพัฒนำระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

6 20 4 1, 2 6 - 50,000 

29. โครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

6 20 4 1, 2 6 - 30,000 กลุ่มนโยบำยและแผน 

30. โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรติดตำมและรำยงำนผล ของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

6 20 4 1, 2 6 - 40,000 

31. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

6 20 4 1, 2 6 - 60,000 กลุ่ม ICT 

32. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

6 20 4 1, 2 6 - 30,000 

33. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมลูทำงกำรเงิน บัญชี และพสัดุ
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด 

6 20 4 2 6 - 100,000 กลุ่มกำรเงิน 

34. โครงกำร “ONE STOP SERVICE กำรเบิกค่ำ
รักษำพยำบำล และค่ำกำรศึกษำบตุร” 

6 20 4 2 6 - 0 

รวมท้ังสิ้น (สองล้านบาทถ้วน) 2,000,000  
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โครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของประชากรวัยเรียนและชุมชน 
จ านวน 4 โครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร

สถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ 
หลักสูตรระดับท้องถิ่น และ
หลักสูตรอำชีพ ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำฐำน
สมรรถนะ หลักสูตรระดับท้องถิ่น และ
หลักสูตรอำชีพ โครงสร้ำงเวลำเรียน กำรจัดท ำ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ และกำร
วัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับปฐมวยั ให้แก่
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กำรพัฒนำ
ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสถำนศึกษำ ทั้ง
ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐำน ให้มคีวำม
พร้อมและสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติไดจ้ริง
อย่ำงมีประสิทธภิำพ ในปีกำรศึกษำ 256๕ 

3. เพื่อนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
น ำมำตรฐำนและตัวชีว้ัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภำพ 

 

เชิงปริมาณ    
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำรในสงักัด 

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ทกุโรงเรียน    
เชิงคุณภาพ   

1. สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำอิงฐำนสมรรถนะ หลักสูตร
ระดับท้องถิ่น และหลกัสูตรอำชีพ รวมทั้ง
โครงสร้ำงเวลำเรียน กำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ 
โครงสร้ำงรำยวิชำ และกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ และหลักสูตรระดับปฐมวยั ในปี
กำรศึกษำ 2565 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนใน

สังกัด เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรน ำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะ 
หลักสูตรระดับท้องถิ่น หลักสูตรอำชีพ และหลักสูตรปฐมวยั
ลงสู่กำรปฏิบัต ิ

2. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถบริหำร
จัดกำรหลักสูตรลงสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำอิงฐำน
สมรรถนะ หลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรอำชีพ 

 

40,000 น.ส.ชิชญำสุ์   
น.ส.วชิรำพร 
นำงกนกอร        
นำงพิชญภัสสร์   

2. ขับเคลื่อนและติดตำม กำร
ด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำว
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
ประจ ำป ีพ.ศ. 2565 

1. เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด
และอบำยมุข 

2. เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

เชิงปริมาณ 
1. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรติดตำมกำร

ด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมขุ 
เชิงคุณภาพ 

1. สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ 5 มำตรกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรติดตำมเพื่อ
กำรพัฒนำ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด ได้รบักำรติดตำม

กำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมขุ 

2. ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน และติดตำม
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

 

30,000 น.ส.กีรต ิ



 
 

35 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. กำรป้องกันภัยคุกคำมทกุรูปแบบ

ในเด็กและเยำวชน ประจ ำปี 
พ.ศ. 2565 

1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัย
คุกคำมในทุกรูปแบบ ให้กับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด 

2. เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมพร้อมรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบ
ต่ำง ๆ ได้ 

3. เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำมำรถจัดท ำแผนกำรปอ้งกันภยัคุกคำม
รูปแบบต่ำง ๆ และน ำไปขยำยผลในโรงเรียนได้ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกดั 

จ ำนวน 96 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกดั  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับภัยคุกคำมรูปแบบ
ใหม่ สำมำรถวำงแผนกำรป้องกันภยัทุกคำมใน
รูปแบบต่ำง ๆ และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผลสู่
คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง  

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำร

อบรมเกี่ยวกับภัยคุกคำมในทุกรูปแบบ 
2. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกบัภยัคุกคำมในรูปแบบตำ่ง ๆ และสำมำรถจัดท ำแผน
รับมือภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ 

 

30,000 น.ส.กีรต ิ
นำยธนวัฒน์  

4. โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำน
อำชีพแก่นักเรียนในโรงเรียน
ขยำยโอกำสและนกัเรียนใน  
กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหำยำ
เสพติด 

1. เพื่อเสริมสร้ำงทักษะด้ำนอำชีพให้แก่
นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ และมีแนวโน้มจะไม่
ศึกษำต่อ รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนขยำย
โอกำสระดับชั้น ม.๑ – ๓ 

๒. เพื่อลดโอกำสในกำรเข้ำไปเกีย่วขอ้งกับ
อำชญำกรรมต่ำง ๆ เช่น ยำเสพติด ในกลุ่มเด็ก
นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ (ม.๓) แล้ว
ไม่มีโอกำสศึกษำต่อ และนักเรียนชั้น ม.๑ – ๓ 
ในโรงเรียนขยำยโอกำส  

๓. เพื่อสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ   
 

เชิงปริมาณ    
๑. ผู้บริหำร ครู นักเรียน และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ในสังกัด จ ำนวน ๒๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ  

๑. นักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสระดบัชั้น 
ม.๑ - ๓ และนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงซ่ึงหมำยถึง 
นักเรียนที่มีโอกำสจะไม่ศึกษำต่อหรือเส่ียงออก
กลำงคันและนักเรียนในกลุ่มที่มีควำมเส่ียงต่อกำร
เข้ำไปเกี่ยวขอ้งกับวงจร ยำเสพติดมีโอกำสในกำร
พัฒนำทักษะทีจ่ ำเป็นส ำหรับเตรียมควำมพร้อม
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนในฐำนะ “แรงงำนฝีมือ” 
ส ำหรับกำรน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
หลีกเล่ียงกำรเข้ำสู่ปัญหำอำชญำกรรมต่ำง ๆ เช่น 
ยำเสพติด เป็นต้น  

๒. สถำนศึกษำ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งโรงเรียน
ขยำยโอกำสในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ ได้
พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภำพและสำมำรถชว่ยเหลือนกัเรียนที่
ประสบปัญหำได้อย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง   

 

เชิงปริมาณ  
๑. ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว

ไม่ได้ศึกษำต่อ และนักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสระดับชั้น
ม.๑ - ๓ ได้รับกำรฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงำน 

๒. จ ำนวนสถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธภิำพและสำมำรถชว่ยเหลือนกัเรียนที่
ประสบปัญหำได้อย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง   
เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ (ม.๓) แล้วไม่มี
โอกำสศึกษำต่อ และนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ๓ ของโรงเรียน
ขยำยโอกำสได้รับกำรพัฒนำทกัษะทีจ่ ำเป็นส ำหรับเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในฐำนะ “แรงงำนฝีมือ” เพื่อ
น ำไปใช้ส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและหลีกเล่ียงกำรเข้ำ
สู่ปัญหำอำชญำกรรมต่ำง ๆ เช่น ยำเสพติด เป็นต้น 
 

๑๗๓,๗๐๐ น.ส.จันทนำ 
นำยตรัญ  
น.ส.กีรต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
จ านวน 1 โครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 
2565 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมถนัดในด้ำน
ทักษะวิชำชีพ สำมำรถพัฒนำฝีมือของตนเองสู่
ระดับภำค และระดับชำติต่อไป 

2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ให้กับครู
และนักเรียน ได้แสดงควำมสำมำรถที่เปน็เลิศ
ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ สุนทรียภำพด้ำนดนตรี - 
นำฏศิลป์ ศิลปะกำรแสดง และสิ่งประดษิฐ์  

3. เพื่อเป็นกำรพัฒนำนักเรียนให้มี
พื้นฐำนทักษะที่ด ีสำมำรถต่อยอดสู่กำรสร้ำง
อำชีพได้ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู นกัเรียน และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 จ ำนวน 4,000 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้เพิ่มพูนประสบกำรณ์  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ  
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้พัฒนำงำนต่อยอดสู่
ระดับนำนำชำต ิ 

2. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะ
ประสบกำรณ์ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต
ต่อไปได้ 

 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมถนัดใน

ด้ำนทักษะวิชำชีพ สำมำรถพัฒนำฝีมือของตนเองสู่ ระดับ
ภำค และระดับชำติต่อไป 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้พัฒนำงำนของ
ตนเองได้ 
 

200,000 นำยปยิะ 
นำงกรรณิกำร์ 
นำงกนกอร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 12 โครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อกำรเรียน

กำรสอนและนวัตกรรมกำรจัด
กำรศึกษำเพือ่มุ่งสู่กำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้คิด
ออกแบบ แสวงหำ จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
และน ำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ   
มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 

3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ให้กับ
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ได้แสดงควำมสำมำรถ ที่เป็นเลิศด้ำนวิชำกำร  

4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สถำนศึกษำ ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรพัฒนำสื่อกำร
เรียนกำรสอนและนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอน และสถำนศึกษำในสังกัด สพป.

เชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน 96 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนมีกำรคิด ออกแบบ แสวงหำ 
และจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ 

2. สถำนศึกษำในสังกัดมีรูปแบบนวัตกรรม
กำรศึกษำในจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนและสถำนศึกษำในสังกัดมีสื่อ
กำรเรียนกำรสอนและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่
มีคุณภำพเพื่อน ำไปใช้จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

4. ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ 
และพัฒนำตนเองอยำ่งต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
 

เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละของครูผู้สอน และสถำนศึกษำในสังกัด สพป.

เชียงใหม่ เขต 5  
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนมีกำรคิด ออกแบบ แสวงหำ และจัดท ำสื่อ
กำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ 

2. สถำนศึกษำในสังกัดมีรูปแบบนวัตกรรมกำรศึกษำใน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนและสถำนศึกษำในสังกัดมีสื่อกำรเรียนกำร
สอนและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพเพื่อน ำไปใช้
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

4. ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพฒันำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
 

80,000 นำยปยิะ   
นำยวีระพงษ์   

2. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่กำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน และกำรเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 

1. เพื่อพัฒนำและส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรแกโ้จทยป์ัญหำ
คณิตศำสตร์  

2. เพื่อพัฒนำและส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้ 
โดยใช้กำรพัฒนำกำรสร้ำงแบบทดสอบตำม
แนวแบบทดสอบ PISA  

3. เพื่อส่งเสริมกำรให้ครูใช้ข้อสอบตำม
แนวPISA ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะจ ำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถคิดวิเครำะห์ 
คิดสร้ำงสรรค์ คิดแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร 
และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อยำ่งมีประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ทุกคนได้รับกำร

อบรมพัฒนำให้มีควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกำรแกโ้จทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ 

2. ครูผู้สอนภำษำไทย คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรสร้ำง
แบบทดสอบตำมแนวแบบทดสอบ PISA 

3. ครูใช้ข้อสอบตำมแนว PISA ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนคณิตศำสตร์มีควำมรู้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนกำรแก้โจทย์ปัญหำ
คณิตศำสตร์ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนคณิตศำสตร์ทุกคนได้รับกำร

อบรมพัฒนำให้มีควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรแก้
โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ 

2. ร้อยละของครูผู้สอนภำษำไทย คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรสร้ำงแบบทดสอบ
ตำมแนวแบบทดสอบ PISA 

3. ร้อยละของครูใช้ข้อสอบตำมแนว PISA ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนคณิตศำสตร์มีควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกำรแกโ้จทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ 

40,000 น.ส.วชิรำพร  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ครูผู้สอนภำษำไทย คณิตศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์ สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบตำมแนว
แบบทดสอบPISA และน ำแบบทดสอบดังกล่ำวใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะจ ำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถคิดวิเครำะห์ คิด
สร้ำงสรรค์ คิดแก้ปัญหำ ปรับตวั สื่อสำร และ
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

 

2. ครผูู้สอนภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบตำมแนวแบบทดสอบ PISA และ
น ำแบบทดสอบดังกลำ่วในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  

3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะจ ำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิด
แก้ปัญหำ ปรับตวั สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล 

3. กำรส่งเสริมสนับสนุน และกำร
พัฒนำโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้สถำนศึกษำ
ในสังกัด สำมำรถคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน 

2. เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ิธีที่ประสบ
ผลส ำเร็จ และสร้ำงภำคีเครือข่ำยของโรงเรียน
น ำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

4. เพื่อสร้ำงกำรกระจำยอ ำนำจและให้
อิสระแก่หนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำน ำร่องในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้สถำนศึกษำมี
กำรถอดบทเรียน และสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ตำมบริบทของโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนน ำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ

ในสังกัด รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จ ำนวน 13 
โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนน ำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
ในสังกัด สำมำรถคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบท เพื่อกำรยกระดับ
คุณภำพผู้เรียน และเป็นแบบอย่ำงให้กบั
สถำนศึกษำในพื้นที่ใกล้เคียง 
  

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนน ำร่องพื้นที่นวัตกรรม รุ่นที่ 1 

และรุ่นที่ 2 มีนวัตกรรมกำรศึกษำที่เหมำะกับบริบท สภำพ
พื้นที่ของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนน ำร่องพื้นที่นวัตกรรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
สำมำรถคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำที่เหมำะสมกับ
บริบท และเป็นแบบอยำ่งให้กับสถำนศึกษำใกล้เคียง 
  

40,000 น.ส.ชิชญำสุ์  
นำงธนำกำญจน์   
น.ส.จำรุณี   

4. พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ 
ประจ ำป ีพ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้รับ
กำรพัฒนำให้มีทกัษะควำมรู้และควำมช ำนำญ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ 
และมีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

2. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ได้ท ำ
หน้ำที่ผู้ก ำกับลูกเสือเป็นไปตำมขอ้บังคับ

เชิงปริมาณ 
1. ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ จ ำนวน 125 คน 
2. ลูกเสือ - เนตรนำรี ทุกคนในสังกัด สพป.

เชียงใหม่ เขต 5 
 
 

เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ผู้บังคับบัญชำลกูเสือ ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำให้มีทักษะ
ควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน           
มีมำตรฐำนวิชำชีพ และมีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
 
 

34,300 น.ส.จันทนำ  
นำงเรณู  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ วำ่ด้วย
กำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ. 2553 

3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือใน
สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีสว่นร่วม
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยผำ่นกิจกรรมของลูกเสือ - 
เนตรนำรี   
 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลำกรทำงกำรลกูเสือได้รับกำรพฒันำ

ให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชพี และมี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ 

2. ลูกเสือ - เนตรนำรี ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย
ผ่ำนกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนำรี 

 

เชิงคุณภาพ  
1. ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ปฏิบัติหน้ำที่ผูก้ ำกับลูกเสือ โดยน ำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีสว่นร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยผ่ำนกิจกรรมของ
ลูกเสือ - เนตรนำรี   

5. กำรส่งเสริม พัฒนำ และยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนกังำน
รำชกำร และลูกจำ้งในสังกัด ให้มี
ผลงำนดีเด่นเชิงประจักษ์ 
 

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนำ และยกย่อง เชิดชู
เกียรติบุคลำกรในสังกัด ที่มีควำมประพฤติดี  
และปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และมี
ผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  

2. เพื่อเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัด ให้มีควำม
ศรัทธำรักในวิชำชพีของตน 
 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลำกรในสังกัดที่มีควำมสนใจขอรบั

รำงวัลดีเด่น ระดับชำติ ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ
ให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรขอรับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำน
ดีเด่น รำงวัลระดับชำติ โดยวิทยำกรมอือำชีพ  

2. บุคลำกรในสังกัดได้รับรำงวัลยกยอ่งเชิด
ชูเกียรติจำก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว ้คือ ดีเด่นระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ดีเด่นระดับอ ำเภอ และดีเด่นระดับ
เครือข่ำย 

3. บุคลำกรในสังกัดได้รับรำงวัลยกยอ่งเชิด
ชูเกียรติ รำงวัลระดับชำต ิเพิ่มขึ้น       
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลำกรในสังกัดที่ได้รับรำงวัลกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรเพิ่มมำกขึ้น ท ำใหก้ำรปฏบิัติงำน
บรรลุเป้ำหมำยได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ 

 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดได้รับกำร

ส่งเสริมพัฒนำ 
2. ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดได้รับรำงวัล   

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลำกรในสังกัดที่ได้รับรำงวัลกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้นและ
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

42,715 นำยพิชิต  
น.ส.ล ำดวน  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. พัฒนำประสิทธภิำพกำรบริหำร

และกำรจัดกำรศึกษำของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 
 

1. เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำตำมสภำพ
บริบทพื้นที่ของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. เพื่อพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม โดยกำรศึกษำดูงำน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ร่วมกันในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำตนเอง
ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ที่
ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงและ
พัฒนำงำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม

ในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 5 จ ำนวน 115 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 5 สำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำน มำ
ปรับปรุงและพัฒนำงำนคุณภำพกำรศึกษำได้ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้รับกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นระบบ  
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ
ดูงำนมำประยุกต์ใช้และพัฒนำงำนในหน้ำที่ของตนเองอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

2. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเกิดควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะ 
อันจะส่งผลต่อกำรท ำงำน เกิดควำมรว่มแรงร่วมใจกันพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 

207,370 นำยพิชิต  
น.ส.ล ำดวน  

7. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่ง
ผู้บริหำรกำรศึกษำ และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกัด สพป.
เชียงใหม่ เขต 5 

1. เพื่อพัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีสมรรถนะ มีศักยภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำร 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับกำรประเมินผู้บริหำรกำรศึกษำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำมีบทบำทในกำร
ประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนด
ข้อตกลงในกำรปฏบิัติงำนพร้อมส่งเสริมกำร
ท ำงำนแบบมีส่วนรว่ม และกำรท ำงำนอย่ำงมี
เป้ำหมำยที่ชัดเจนส่งผลดีต่อกำรท ำงำนเชิง
บูรณำกำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธิผล  
 

เชิงปริมาณ    
1. รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน 3 

คน คณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผล จ ำนวน 4 
คน คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง จ ำนวน 4 คน 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 17 คน 
คณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผล จ ำนวน 11 
คน คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ/พี่เล้ียง จ ำนวน 11 
คน และคณะท ำงำน 3 คน 

3. รองผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำร
แต่งต้ังปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 7 คน 
คณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผล จ ำนวน 7 คน 
และคณะท ำงำน 3 คน 
เชิงคุณภาพ   

1. ผู้บริหำรกำรศึกษำและผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ไปใช้
ในสถำนศึกษำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ

กลุ่มเป้ำหมำย ผ่ำนกำรประเมินสัมฤทธผิลกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ฯ 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ 

71,915 นำยพิชิต  
น.ส.ล ำดวน  
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8. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับขอมีวิทยฐำนะและ
เล่ือนวิทยฐำนะ 
 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หลักเกณฑ์และวธิีกำรประเมินต ำแหน่งและ
วิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ใหม ่กำรด ำเนินกำรขอมวีิทยฐำนะและ
เล่ือนวิทยฐำนะในชว่งระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 
ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. เพื่อพัฒนำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมกำ้วหน้ำในวิชำชีพ มี
ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งอยำ่งมีประสิทธิภำพส่งผลถึงคุณภำพ
กำรศึกษำและคุณภำพผู้เรียน 

 

เชิงปริมาณ                            
1. จัดอบรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ และผู้เกีย่วขอ้ง จ ำนวน 3 ครั้ง 
รวม  180 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีควำมรู้และเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใหม ่และด ำเนินกำรขอมี
วิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ ได้อย่ำงถูกต้อง 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัเกณฑ์และวธิีกำรให้ขำ้รำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมวีิทยฐำนะและเล่ือน 
วิทยฐำนะ 
เชิงคุณภาพ 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถ
ขอมีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำร
ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ได้อยำ่งถูกต้อง 

60,000 นำงกัญจน์ชญำ   
 

9. พัฒนำงำนและระบบกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

1. เพื่อให้กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำร 

2. เพื่อให้กำรสรรหำและคัดเลือก
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ต ำแหน่ง เป็นไปอยำ่งถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในปฏบิัติงำน มี
ควำมก้ำวหนำ้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  

4. เพื่อให้งำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ สำมำรถใหบ้ริกำร
และช่วยพัฒนำงำนด้ำนตำ่ง ๆ ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีข้อมูลอัตรำก ำลัง ข้อมูลสำรสนเทศ 

ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จ ำนวน 94 
โรงเรียน 2 สำขำ 

2. บริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู 
พนักงำนรำชกำร และลกูจ้ำงชั่วครำวใน
สถำนศึกษำ จ ำนวน 94 โรงเรียน 2 สำขำ 

3. ตรวจสอบและกลั่นกรองขอ้มูลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อขอมีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ 
หลักเกณฑ์ ว 21/2560 จ ำนวน 6 ครั้ง 

4. สรรหำ บรรจุ แต่งต้ังข้ำรำชกำรครู 
พนักงำนรำชกำร ลูกจำ้งชั่วครำวในสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 94 โรงเรียน 2 สำขำ 

5. เสนอขอพระรำชทำนและมอบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นต่ ำกวำ่สำยสะพำย และ
เหรียญจักรพรรดิมำลำประจ ำปี 2565 ให้

เชิงคุณภาพ 
1. ระบบงำนบริหำรงำนบุคคลเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ชว่ยส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
สถำนศึกษำ และชว่ยพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏบิัติงำน สำมำรถปฏบิตัิงำนได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำน
แห่งวิชำชีพ ส่งผลถึงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
คุณภำพผู้เรียน 

150,000 นำงกัญจน์ชญำ   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
พระรำชทำน จ ำนวน 1 ครั้ง 

6. ด ำเนนิกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 
เล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธภิำพ สอดคล้องกับปญัหำและ
ควำมต้องกำร 

2. มีข้อมูลสำรสนเทศ ข้อมูลทะเบยีน
ประวัติ และข้อมูลพื้นฐำนดำ้นกำรบรหิำรงำน
บุคคลอื่น ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

3. กำรบริหำรอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ ถูกตอ้งตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน มีควำม 
ก้ำวหน้ำตำมมำตรฐำนวิชำชพี  

5. งำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธภิำพ สำมำรถให้บริกำรและ
พัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

 

10. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อป้องปรำมกำรกระท ำผิดทำง
วินัยของขำ้รำชกำรครู              
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. เพื่อพัฒนำและเพิ่มทักษะให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถประพฤติตนได้

เชิงปริมาณ  
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขำ้รำชกำรครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัด 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รวม 110 คน 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
 
 
 

5,000 นำยอภิสิทธิ์  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อย่ำงเหมำะสม น ำไปสู่กำรบริหำรกจิกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี

2. เป็นแบบอย่ำงในด้ำนระเบียบวินัย 
ด้ำนควำมซ่ือสัตย์สุจริต และด้ำนควำม
รับผิดชอบได้ และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำตน
ให้เป็นคนซ่ือสัตย์สุจริต 

เชิงคุณภาพ  
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขำ้รำชกำรครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัด 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถประพฤติตนเป็น
แบบอยำ่งในด้ำนระเบียบวินัย ด้ำนควำมซ่ือสัตย์
สุจริตและด้ำนควำมรับผิดชอบได้  
 

เชิงคุณภาพ 
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ

เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด สพป.เชียงใหม ่เขต 5 ได้รับควำมเป็น
ธรรมและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบของ
ทำงรำชกำร 
 
 

11. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำร
ด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริง วินัย 
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำร
ด ำเนินคดีของรัฐ 
 

1. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสืบสวน 
สอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปตำมกฎหมำยและ
ระเบียบของทำงรำชกำรที่ใช้บังคับ 

2. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรทำงวินยัเป็นไป
ตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรที่ใช้
บังคับ 

3. เพื่อให้กำรด ำเนินคดีของรัฐเป็นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทีใ่ช้
บังคับ 

4. เพื่อพัฒนำและเพิ่มทักษะให้ 
ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด สพป.เชียงใหม ่เขต 5 ใน
กำรด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง 
วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
เชิงคุณภาพ 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
ได้รับควำมเป็นธรรมและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้รับควำม
เป็นธรรมและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบ
ของทำงรำชกำร 
 

30,000 นำยอภิสิทธิ์  

12. พัฒนำผู้บริหำรส ำนกังำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ 

1. เพื่อให้ สพป.เชียงใหม ่เขต 5 สำมำรถ
ด ำเนินกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. เพื่อเสริมสร้ำงให้บุคลำกรน ำควำมรู้
และทักษะไปปรับเปลีย่นทัศนคติ ค่ำนิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนให้เกดิกำร
บริกำรที่ดี ส่งผลให้ผู้รับกำรบริกำรพึงพอใจ 

3. เพื่อปรับศักยภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหำรกำรศึกษำมีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ตำมแนวทำงกำรกระจำย
อ ำนำจ 

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีควำมเข้มแขง็
สำมำรถบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

และผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำรว่มกำรประชุม 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหำรกำรศึกษำมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ 

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีควำมเข้มแขง็สำมำรถ
บริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

75,000 น.ส.อันธิกำ  
น.ส.พำนิชยำ   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. เพื่อให้ สพป.เชียงใหม ่เขต 5 มีระบบ

กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ ์ตลอดจนกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. เพื่อติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
จ านวน 1 โครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรติดตำมประชำกรวยั

เรียนเพื่อเข้ำถึงสิทธิและเพิ่ม
โอกำสทำงกำรศึกษำ ปกีำรศึกษำ 
2565 

1. เพื่อให้ควำมชว่ยเหลือประชำกรวัย
เรียนได้เข้ำเรียนตำมสิทธิและโอกำสทำงกำร
ศึกษำ  

2. เพื่อติดตำมเด็กและให้ควำมช่วยแหลือ
เด็กให้มีที่เรียน เด็กไม่มีตัวตนในเขตบริกำรของ
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มขี้อมูลประชำกร

วัยเรียนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำและออกกลำงคัน ใน
แต่ละเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

2. ประชำกรวัยเรียนที่ไม่เข้ำเรียนและออก
กลำงคัน ได้รับกำรติดตำมให้เข้ำเรียนในโรงเรียน
ตำมสิทธิและมีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำตำมเกณฑ์
อำยกุำรเข้ำเรียน และแนวโน้มอัตรำกำรออก
กลำงคันลดลง  

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนที่ติดตำมและได้รับ

ค ำแนะน ำชว่ยเหลือได้รับกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 

1. ประชำกรวัยเรียนที่ไม่เข้ำเรียนได้รับกำรติดตำม 
ช่วยเหลือ ให้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำตำมสิทธิและโอกำส
ทำงกำรศึกษำทีจ่ะได้รับตำมศักยภำพของผู้เรียน 
 

8,800 น.ส.จันทนำ  
นำงเรณู  
น.ส.เมธินี   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 4 โครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำ

พอเพียงเป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” 

1. เพื่อพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูผู้สอนให้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับกำร
ขับเคลื่อน “สถำนศึกษำพอเพยีง” ให้เป็น 
“ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” 

2. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูผู้สอนสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงกำร
ประเมิน“สถำนศึกษำพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละเผยแพร่
ผลงำนกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน“สถำนศึกษำ
พอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” 

 

เชิงปริมาณ    
1. สถำนศึกษำในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 

5 จ ำนวน 94 โรงเรียน    
เชิงคุณภาพ   

1. สถำนศึกษำพอเพยีงได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เข้ำกำรประเมินให้เป็น“ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” 

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มี “ศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ” 
 

เชิงปริมาณ    
1. ร้อยละของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับกำรขับเคลื่อน “สถำนศึกษำ
พอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถขับเคลื่อน 
“สถำนศึกษำพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” 

30,000 นำงพิชญภัสสร์  

2. โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)  
ประจ ำป ีพ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นสมำชิกจัดท ำฐำน
ทรัพยำกรทะเบียนพรรณไม้ภำยในโรงเรียน และ
ใช้ประโยชน์เพื่อบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 

2. เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสวน
พฤกษศำสตร์ในโรงเรียนและสร้ำงจิตส ำนึก
ให้กับนักเรียนในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสืบไป 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 2 โรง ที่เปน็

เป็นสมำชิกของโครงกำร มีฐำนขอ้มูลทะเบียน
พรรณไม้ในระบบของโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสมำชิกให้ควำม
สนใจและโรงเรียนทั่วไปสนใจสมัครเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน และร่วมกัน
รวบรวมพืชพรรณไม้ในโรงเรียนมำด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ และเป็นกำรปลูกฝังกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้กบัเยำวชนในกำรเห็นคุณค่ำ หวงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยูบ่นพื้นฐำนของกำรมี
จิตส ำนึกที่ด ี

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนจ ำนวน 2 โรง ทีเ่ป็นสมำชิก 

จัดท ำฐำนข้อมูลทะเบยีนพรรณไม้ระบบของโรงเรียน      
เชิงคุณภาพ 

1. สถำนศึกษำ 2 โรง ที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำร
สวนพฤกษศำสตร์ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โดยบูรณำร่วมกบักำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรเพื่อให้
นักเรียนมีควำมภูมิใจ มีจิตส ำนกึร่วมหวงแหนและเห็นคุณค่ำ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู ่

23,200 น.ส.จันทนำ   
นำงธัญญรัตน์   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ของ สพป.
เชียงใหม่ เขต 5 
 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรพัฒนำ
ส ำนักงำน ใหก้ำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ  

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในหนว่ยงำน มคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกีย่วกับปัญหำกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้ำนกำรผลิตและบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ปลูก
จิตส ำนึกและสร้ำงตระหนกัให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรในสังกัด รวมทั้งให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมเรียนรู้ ด้ำนสิ่งแวดลอ้มศึกษำ รวมถึง
กำร “เลือก ใช้ ลด” วัสดุอุปกรณ์เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม แก่เด็กนกัเรียน และ เยำวชน ให้มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพือ่เป็นต้นแบบที่มีคุณภำพ
และมีจิตสำธำรณะ   

4. เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพระบบกำรจัดกำร
ขยะโดยกำรมีส่วนรวมของขำ้รำชกำรและ
บุคลำกรในส ำนักงำน 

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในหนว่ยงำน มคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับปัญหำกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจำกขยะพลำสติก และกล่อง
โฟม 

6. เพื่อให้ระบบกำรจัดกำรขยะของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพที่ดี 

 
 

เชิงปริมาณ  
1. ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู และนักเรียน ใน
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถบริหำร
จัดกำรส ำนักงำน และสถำนศึกษำได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปปฏิบัติและพัฒนำ
งำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้มปีระสิทธภิำพเกิด
ประสิทธิผล  

2. ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู และนักเรียน 
ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมและใหก้ำรศึกษำ
แก่เด็กและเยำวชน รวมทั้งชุมชน  
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู และนักเรียน มีควำมตระหนัก
ในเรื่องปัญหำสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
เชิงคุณภาพ 

1. ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ คณะครู และนักเรียน มจีิตส ำนึกที่ดีในเร่ือง
สิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ   
มีกำรพัฒนำได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ สำมำรถบริหำรจัดกำร
เร่ืองขยะได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

30,000 นำงเสำวภำ  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. กำรปรับปรุงอำคำรสถำนที ่ 

สิ่งแวดล้อม และกำรปรับปรุงภูมิ
ทัศน ์

1. เพื่อให้ สพป.เชียงใหม ่เขต 5 สำมำรถ
ด ำเนินกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 

3. เพื่อติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู  
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถ 
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรส ำนกังำน และ
สถำนศึกษำได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ และสำมำรถ
น ำไปปฏิบัติและพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่และ

สถำนศึกษำ ได้รับควำมสะดวก และรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน 
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริม
สนับสนุน และจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดให้มี
ประสิทธิภำพ  

80,000 นำงเสำวภำ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
จ านวน 12 โครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. นิเทศเต็มพิกัด เพื่อพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 
1. เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัด สพป.

เชียงใหม่ เขต 5 ทุกโรงเรียนได้รับกำรนิเทศ
กำรศึกษำ 

2. เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมปีระสิทธภิำพ 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

จ ำนวน 96 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. โรงเรียนที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ
ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

จ ำนวน 96 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. โรงเรียนที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม สำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธภิำพตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่  21 

80,000 นำงกรรณิกำร์  
นำยปยิะ   

2. ส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ เพื่อพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนำกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

2. เพื่อวิเครำะห ์และสังเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และน ำผลมำใช้ใน
กำรปรับปรุง พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

3. เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรศึกษำ ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับ
กำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
96 โรงเรียน จ ำนวน 120 คน       
เชิงคุณภาพ 

1. ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2. สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำร
สังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
เพื่อน ำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้มำพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบงำนประกนัคุณภำพ

กำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2. สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรสังเครำะห์ผลกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพื่อน ำข้อมูลสำรสนเทศที่
ได้มำพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรจดักำรศึกษำให้มี
คุณภำพยิ่งขึ้น 

48,000 นำงกนกอร  
นำงธนำกำญจน์  

3. พัฒนำประสิทธภิำพกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

1. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

2. เพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแบบติดตำมและประเมินผลกำรบรหิำร
และกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ได้อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน 

เชิงปริมาณ 
1. ผลกำรประเมินตนเองผ่ำนเกณฑ์

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 

เชิงปริมาณ 
     1. ผลกำรประเมินตนเองผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 

30,000 น.ส.อันธิกำ   
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 เชิงคุณภาพ 

1. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้เครื่องมือ
ทำงกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกจิร่วมกนัได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรพัฒนำที่มี
ประสิทธิภำพและมีระดับคุณภำพดีมำกขึ้นไป 

 

เชิงคุณภาพ 
     1. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรจัดกำรตำม
ภำรกิจรว่มกันได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ สง่ผลต่อคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มกีำรพัฒนำที่มีประสิทธภิำพ
และมีระดับคุณภำพดีมำกขึ้นไป 
 

4. พัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ สพป.เชียงใหม่ เขต 
5 (กำรประเมินส่วนรำชกำร 
ตัวชี้วัด KRS) 
 

1. เพื่อให้ สพป.เชียงใหม ่เขต 5  
สำมำรถด ำเนินกำรแนวทำงกำรประเมินตัวชี้วัด
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธภิำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรกำร
จัดกำรภำยในส ำนกังำนให้มีควำมเข้มแข็ง 

3. เพื่อติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 
 

เชิงปริมาณ  
1. ข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5   
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถ
ด ำเนินกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนและสถำนศึกษำ ได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำไปปฏบิัติและ
พัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล 

 

เชิงปริมาณ 
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผำ่นกำรประเมินทุกตัวชี้วัด 

และได้คะแนนอยู่ในระดับเกณฑ์ท่ีสูง 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลำกรในส ำนักงำนเข้ำใจรำยละเอยีดกำรประเมิน
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และสำมำรถน ำไปปฏิบัตแิละพฒันำงำนด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำให้มปีระสิทธภิำพเกิดประสิทธิผล 

30,000 นำงเสำวภำ  

5. พัฒนำคุณภำพด้ำนข่ำวสำรและ
กำรประชำสัมพันธ์ สพป.
เชียงใหม่ เขต 5 

1. เพื่อปรับปรุง - ซ่อมแซมบอร์ด
ประชำสัมพันธ ์และบอร์ดท ำเนียบบุคลำกรให้
มีควำมน่ำสนใจ 

2. เพื่อปรับปรุง - ซ่อมแซมเครื่องเสียง
ภำยในส ำนกังำน 

3. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรควำมรู้ งำน
กำรประกวด วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
และงำนพิธกีำรต่ำง ๆ ให้ทันต่อเหตุกำรณ์ และ
เป็นปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
1. จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูล

ข่ำวสำรกิจกรรมของส ำนกังำนเขตพื้นที ่และวัน
ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ รวมถึงจัดท ำบอร์ด
ท ำเนียบบุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 3 บอร์ด และ
ซ่อมแซมเครื่องเสียงภำยในส ำนักงำน 
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ให้มคีวำม
รวดเร็ว ผู้รับข้อมูลข่ำวสำรได้รับข้อมูลทีถู่กต้อง 

เชิงคุณภาพ 
1. ข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ

บุคคลภำยนอกผู้มำติดต่อรำชกำร สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้
อย่ำงทั่วถึง ทันตอ่เหตุกำรณ์ 

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอปุกรณ์เครื่องเสียง
พร้อมใช้ และสำมำรถจัดกจิกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ ได้   

20,000 นำยสุวิทย ์
นำงเสำวภำ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. เพื่อให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

ข่ำวสำรที่ทันต่อเหตกุำรณ์ ผ่ำนสื่อตำ่ง ๆ เช่น  
ไลท ์เฟชบุ๊ค เป็นต้น 

 

รวมทั้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำร
อย่ำงมีประสิทธภิำพเกิดประสิทธิผล 

6. โครงกำรพัฒนำระบบงำน     
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1. เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ ดว้ยระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ในกำรปฏบิัติงำนด้ำนกำร
รับ-ส่งหนังสือรำชกำร กำรเสนอแฟ้ม กำรลง
นำม และกำรอนุมัติ ของผู้บังคับบัญชำ  

2. เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำน
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกำรแต่
ละกลุ่ม และเจำ้หน้ำที่ในสังกัดทุกคน ให้เกิด
ควำมคล่องตัว และรวดเร็วในกำรปฏิบัตงิำน 

3. ลดควำมสิ้นเปลืองของกระดำษภำยใน
ส ำนักงำน 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลำกรใน สพป.เชียงใหม่เขต 5 ทกุคน 

สำมำรถใช้ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
กำรรับ-ส่งหนังสือได ้ 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลำกรในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 5  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้กำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพ
และเกิดประสิทธภิำพ 
 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลำกรใน สพป.เชียงใหม่เขต 5 ได้รับควำมรู้ควำม

เข้ำใจและมีทักษะในกำรใช้งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
เชิงคุณภาพ 

1. กำรพัฒนำประสิทธภิำพในกำรปฏบิตัิงำน มีควำม
สะดวก รวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่ทุกคนมีควำมช ำนำญและคล่องตัว 
รวมทั้งกำรลดกำรใช้กระดำษและกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ 

2. กำรลงนำม หนังสือสั่งกำร กำรอนุมตัิงำน ด้วยระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหำร สำมำรถท ำงำนนอก
ที่ตั้งส ำนักงำนฯ ได้ เกิดควำมคล่องตัว และรวดเร็วในกำร
ปฏิบัติงำน 

 

50,000 น.ส.กิ่งกำญจน ์

7. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และแผนปฏิบัตกิำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

1. สพป.เชียงใหม่เขต 5 มีกรอบแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำที่ทันสมยั สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

2. สพป.เชียงใหม่เขต 5 มีแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  
 

เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 

20 เล่ม 
2. แผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี จ ำนวน 20 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีนโยบำย กล

ยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

เชิงปริมาณ 
1. เอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 

2563 - 2565) ฉบับทบทวนเอกสำรแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   

2. เอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565   
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีนโยบำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพสอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งและตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

30,000 น.ส.ปริน  



 
 

51 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8. เพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำมและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
1. เพื่อจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เผยแพร่ให้สถำนศึกษำในสังกัด หนว่ยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง และสำธำรณชนได้รับทรำบ 

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีข้อมูลสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้วำง
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบท
ของพื้นที่ 

3. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบติดตำม 
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมตวัชี้วัด
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนได้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

4. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถ
รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ eMENSCR ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

เชิงปริมาณ 
1. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 120 
เล่ม เพื่อแจกใหก้ับผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำทกุโรงในสังกัด 
รวมทั้งหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง และสำธำรณชน
ทั่วไปได้รับทรำบ  
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีข้อมูลสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้วำงแผนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ 

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบติดตำม ประเมินผล
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวชีว้ัดแผนปฏบิัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนได้
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

3. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถรำยงำน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ในระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ eMENSCR ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

เชิงปริมาณ 
1. เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 120 เล่ม  
2. ร้อยละกำรรำยงำนตวัชี้วัดกำรติดตำมประเมินผล

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีข้อมูลสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำมำรถน ำ
ข้อมูลไปใช้วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบท
ของพื้นที่ 

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแบบติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

3. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ใน
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำต ิeMENSCR ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

40,000 นำงวิลำวัลย ์

9. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร เพื่อกำรบรหิำรจัด
กำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อยำ่งทั่วถึง 

2. เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีควำมทันสมัย 
และมีเครือข่ำยที่สำมำรถให้บริกำรอยำ่งทั่วถึง
ทุกระดับ 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์กำร 
เชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และหนว่ยงำนทุก
ระดับได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้

เชิงปริมาณ 
      1. ร้อยละของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
องค์กำร 
เชิงคุณภาพ 

60,000 นำยปวรปรัชญ์  



 
 

52 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำรในกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึงทุกระดับ 
 2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และหน่วยงำน

ทุกระดับได้รับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีประสิทธภิำพ 
ติดต่อสื่อสำรกับหนว่ยงำนภำยใน หนว่ยงำน
ภำยนอก และโรงเรียนได้อย่ำงรวดเร็ว เกิด
ประโยชน์ต่อต่อองค์กร 

 

      1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และหน่วยงำนทุกระดับได้รับ
กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในองค์กำรใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำอยำ่งทั่วถึงทุกระดับ 
      2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และหน่วยงำนทุกระดับได้รับ
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ ติดต่อสื่อสำรกับหนว่ยงำนภำยใน หน่วยงำน
ภำยนอก และโรงเรียนได้อย่ำงรวดเร็ว เกิดประโยชน์ตอ่ต่อ
องค์กร 

10. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.  2565 

1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรสถำนศึกษำใน
สถำนศึกษำ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระบบกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ   

2. เพื่อให้มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ที่มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

3. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำรูปแบบต่ำง ๆ ให้กับบุคลำกรภำยใน
ส ำนักงำน โรงเรียนในสังกัด 

 

เชิงปริมาณ 
1. เจ้ำหน้ำทีข่้อมูลสำรสนเทศของ

สถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัระบบ
กำรจัดท ำขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
96 โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ขอ้มูลสำรสนเทศของ

สถำนศึกษำ ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบั
ระบบกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ        
มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ถูกต้อง และครอบคลุม
หลำยด้ำน 
 

30,000 นำยศุภวัฒน์   

11. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลทำง
กำรเงิน บัญชี และพัสดุ ของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ
โรงเรียนในสังกัด 

    1. เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนด้ำนงำน
กำรเงินบัญชี และพัสด ุของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 และ
โรงเรียนในสังกัด 
     2. เพือ่พัฒนำงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
ของโรงเรียนในสังกัด ให้ด ำเนินกำรอยำ่ง
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ   
     1. บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ สำมำรถจัดท ำคู่มือ/บทเรียนออนไลน์ 
ตำมภำระงำนในหนำ้ที่รับผิดชอบ ส ำหรบั
เผยแพร่และประชำสัมพันธ ์อย่ำงน้อย คนละ 1 
เร่ือง 
      2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 5 ได้รับ
กำรพัฒนำงำนกำรเงินบัญชี และพัสด ุครบทุก
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
      1. ระบบงำนกำรเงินบัญชี และงำนพัสดุของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เชิงปริมาณ  
     1. จ ำนวนคู่มือ/บทเรียนออนไลน์ ตำมภำระงำนใน
หน้ำที่รับผิดชอบ ส ำหรับเผยแพร่และประชำสัมพันธ ์จ ำนวน 
9  เร่ือง 
      2. จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ที่ได้รับกำรพัฒนำ
งำนกำรเงินบัญชี และพัสด ุ 
เชิงคุณภาพ  
      1. ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 5 ผ่ำนเกณฑ์ตัวชีว้ัดกำรตรวจสอบทำงกำรเงินและบัญชี
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) ของ สพฐ. และ
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐ
ประจ ำป ี(GAQA) ของกรมบัญชกีลำง 

100,000 นำงอริศรำ 
น.ส.จันทร์ฉำย 
น.ส.สุจิตรำภรณ์ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชียงใหม่ เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจบุัน และสำมำรถตรวจสอบได้  
      2. ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และผู้ปฏิบัติงำนที่เกีย่วขอ้งกับงำนกำรเงินบัญชี 
และพัสดุ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ กฎหมำย 
แนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้อง และเกิดประสิทธภิำพ
สูงสดุต่อทำงรำชกำร 
 

      2. ระบบงำนกำรเงินบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 5 มีเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถกูต้อง เป็น
ปัจจุบัน และสำมำรถตรวจสอบได้ ตำมที่ก ำหนด 

12. โครงกำร “ONE STOP SERVICE 
กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล และค่ำ
กำรศึกษำบุตร 

1. เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้มี
สิทธิ จำกกำรส ำรองจ่ำยเงินเป็นค่ำสวัสดิกำร
ค่ำรักษำพยำบำลและค่ำกำรศึกษำบุตรไปก่อน 

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีสิทธิรับเงิน
สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและค่ำกำรศึกษำ
บุตร   

3. เป็นกำรบริกำรที่รวดเร็ว กระชบั และ
ถูกต้อง ตำมนโยบำยกำรให้บริกำรที่ประทับใจ
ของข้ำรำชกำรไทย 

เชิงปริมาณ  
     ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
ได้แก่ ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และลกูจ้ำงประจ ำ 
เชิงคุณภาพ 
     1. ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจ ประทับใจ 
เนื่องจำกได้รับควำมสะดวก และรวดเร็ว  
     2. ลดกำรเลือกปฏิบัติ ได้รับกำรบรกิำรที่
เหมือนและเท่ำเทียมกัน 

เชิงปริมาณ  
     ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้มีสิทธิที่ใช้บริกำร “ONE 
STOP SERVICE” ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรศึกษำบุตร  
เชิงคุณภาพ 
      1. ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 5 ได้รับค ำชมเชยจำกควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
ตำมโครงกำร One Stop Service  สร้ำงชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่หนว่ยงำน          
      2. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรให้บริกำร Service mind และ
พัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
 

- น.ส.สุพัตรำ 
น.ส.ฐญำมน 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำน ขับเคลื ่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้นไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
จึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ภำยในเดือนตุลำคม 2563 และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดเชียงใหม่ ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563  

 2. กลุ่มอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณกลำง ส่งเรื่องที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนแจ้งจัดสรรงบประมำณทุกรำยกำรผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน จำกนั้นกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำเนำ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 

3. กลุ่ม/หน่วย เสนอโครงกำรและประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือขออนุมัติ
งบประมำณผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผนทุกรำยกำร ทั้งส่วนของงบประมำณที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งบประมำณโครงกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 5 เป็นหน่วยด ำเนินกำร และงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
จัดสรรให้โรงเรียนเป็นหน่วยด ำเนินกำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 มีระบบที่สำมำรถตรวจสอบได้ มีข้อมูลเพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำ
อุปสรรค กรณีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย 

4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีหน้ำที่ควบคุมกำรเบิกจ่ำยและรำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำแนกประเภทงบประมำณและรำยกำร กรณีงบประมำณจ ำแนกโครงกำร/กิจกรรม   
และผู้รับผิดชอบและรำยงำนผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผนเป็นรำยไตรมำส เพ่ือกำรควบคุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรำยจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

5. กรณีผู้รับผิดชอบโครงกำรมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ทั้งที่ เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส่วนที่
ผู้รับผิดชอบมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน และไม่ว่ำกำรปรับเปลี่ยนนั้นจะเป็นผลต่อวงเงินงบประมำณ
หรือไม่ก็ตำม ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรรำยงำนขออนุมัติกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำวผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน 
เพ่ือประโยชน์ในกำรรวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรจัดท ำรำยงำน
กำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และรำยงำนผลงำนตำมนโยบำยต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
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การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 1. งบประมาณด าเนินการ ในส่วนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น โครงกำร กิจกรรม โดยมีกลุ่มทุกกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 11 กลุ่มเครือข่ำย เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินงำน  
เพ่ือคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของ
พ้ืนที ่
 2. งบประมาณด าเนินการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน เพ่ือ
ใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 5 ทั้งนี้ พิจำรณำจัดสรรตำม
เกณฑ์ท่ีได้รับจัดสรรงบบริหำรงำนพ้ืนที่กำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน เป็นค่ำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ และ
ตำมภำระงำน เพ่ือคุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 5 
  3. งบประมาณด าเนินการส าหรับสถานศึกษา เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ได้รับ    

ปัจจัยความส าเร็จ 
  1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน 
และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
  2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
ระบบ 
  3. เชื่อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน  
  4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ   
  1. สื่อสำรทิศทำงขององค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้และเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง   
  2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพหลัก 
เจ้ำภำพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์และจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ 
  4. ด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
  5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดย
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
  6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่
สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กำรบริหำรงบประมำณให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด 
และเกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียนสูงสุด  สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 โดยกำรด ำเนินงำนต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณ และระเบียบ
วิธีกำรบริหำรงบประมำณกำรเงินกำรคลัง  
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การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ก ำหนดให้ทุกส่วน
รำชกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 
and Country Reform) ในทุกไตรมำสของปีงบประมำณ เพ่ือส ำนักงำนจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำ รวมทั้งเผยแพร่
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปี ให้ประชำชนทรำบทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 27  
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform) ประกอบด้วย  
  1. โครงสร้ำงระบบติดตำมประเมินผล ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ (1) ควำมเชื่อมโยงระดับแผนเป้ำหมำย ได้แก่ แผนระดับที่ 1 (ยุทธศำสตร์
ชำติ) แผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และแผนควำมมั่นคงแห่งชำติ) แผนระดับที่ 3 (ตำมมติ ครม. วันที่ 4 ธันวำคม 
2560) (2) ข้อมูลทั่วไป (3) รำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (4) แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม (5) 
งบประมำณ (6) ผลกำรด ำเนินงำน และ (7) ผู้อนุมัติโครงกำร  
  2. กำรอนุมัติข้อมูลในระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ  (eMENSCR) ก ำหนดให้
ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำมีอ ำนำจในกำรก ำหนดและกรอกข้อมูลแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมลงใน
ระบบติดตำม ประเมินผลแห่งชำติ eMENSCR และให้ผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับชั้นขึ้นไปเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับแผนงำน/ โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชำระดับสูงไม่สำมำรถจะแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวได้ 
และเมื่ออนุมัติเรียบร้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สศช. จะเป็น
ผู้รวบรวมเพ่ือจัดท ำรำยงำน  

ปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงาน   

ที่ 
ระยะเวลา  

การติดตามผลการด าเนินงาน  
รายงาน  

ผลการด าเนินงาน  
หน่วยงาน  

ผู้รับผิดชอบ  
1. ไตรมำสที่ 1 

(ตุลำคม 2564 – ธันวำคม 2564) 
ภำยในวันที่ 10 มกรำคม 2565 กลุ่มนโยบำยและแผน

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
2. ไตรมำสที่ 2 

(มกรำคม 2565 – มีนำคม 2565) 
ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 2565  

3. ไตรมำสที่ 3 
(เมษำยน 2565 – มิถุนำยน 2565) 

ภำยในวันที่ 10 กรกฎำคม 2565  

4. ไตรมำสที่ 4 
(กรกฎำคม 2565 – กันยำยน 2565) 

ภำยในวันที่ 10 ตุลำคม 2565  

ทั้งนี้ กำรบริหำรงบประมำณให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยกำรด ำเนินงำนจะต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของกำร
เบิกจ่ำย กำรใช้งบประมำณ และระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง 
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คณะท ำงำน 
 
คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ที่ปรึกษำ 

1. นายพัฒนพงศ์  พวงทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

2. นายเทียม  วันมหาชัย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

 
3. นายวุฒิชัย  สารุสุข  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
 

4. นางกรรณิกา  ซาหยอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

5. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / ผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 
คณะผู้จัดท ำ 

1. นางปรานอม  ยะมัง  รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวอมลวรรณ  กบกันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะท างาน 
3. นางวิลาวัลย์  ขันค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะท างาน 
4. นางสาวปฤณภัค  จูแวน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      คณะท างาน 
5. นางสาวฮานันยาห ์สถาปนาเลิศ  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน      คณะท างาน 
6. นางสาวปริน  ปันทนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     เลขานุการและคณะท างาน 

 
รูปเล่มเอกสำร / ออกแบบปก 

1. นางสาวปริน  ปันทนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นายศุภวัฒน์  พรหมปัญญา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

    การสื่อสาร      
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 
โทรศัพท์ 053-461089  โทรสาร 053-461125 
เว็บไซต์ www.chiangmaiarea5.go.th 

 


