
สรุปโครงการตามงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย (กลุ่มลูกเสือฯ) 

40,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 68 

2.โครงการขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มลูกเสือฯ) 

15,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 73 

3.โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มลูกเสือฯ) 23,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 78 

4.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มนิเทศฯ) - ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน้า 83 

5.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 
2565 

40,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 87 

6.โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (กลุ่ม
พัฒนาฯ) 

21,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 93 

7.โครงการขับเคล่ือนงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)  ในสถานศึกษา จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาฯ) 

200,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 97 

8.โครงการ พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 103 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 374,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัฒกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัยของประเทศ 

1.โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มนิเทศฯ) 

8,600 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 108 



โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 8,600 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กลุ่มพัฒฯ) 

72,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 118 

2.โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี (กลุ่ม
นิเทศฯ) 

45,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 125 

3.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ศตวรรษท่ี 21 (กลุ่มนิเทศฯ) 

20,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 133 

4.โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(กลุ่มนิเทศฯ) 

50,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 114 

5.โครงการทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มนิเทศฯ) 

156,693.33 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 149 

6.โครงการ ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ(RT, NT) ปี
การศึกษา 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มนิเทศฯ) 

32,400 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 157 

7.โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 

60,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 162 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 436,093.33   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1.โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ (กลุ่มอำนวยการ) 90,900 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 173 

2.โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนท่ีไมไ่ด้เรียนต่อ (กลุ่มพัฒฯ) 14,080 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 177 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 104,980   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1.โครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน และ
รักษาความสะอาดในสถานท่ีทำงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564 (กลุ่ม
อำนวยการ) 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน้า 181 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 -   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มแผนฯ) 72,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 185 

2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2564 (กลุ่มอำนวยการ) 

45,400 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 191  

3.โครงการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน) - ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน้า 195 

4.ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มอำนวยการ) 2,358,550 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 205 

5.โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียน
เอกชน (กลุ่มเอกชน) 

18,800 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 211 

6.โครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา พ.ศ.2565 (กลุ่มลูกเสือฯ) 10,000 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 216 

7.โครงการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มอำนวยการ) 

2,288,652 สป.ศธ.จัดสรร หน้า 220 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 

 
4,793,402   

รวมทั้งสิ้น 5,717,075.33   

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการทุกโครงการ ทุกกิจกรรม 
  



 
 


