
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 

 
  

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
57/33 หมู่ที่ 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 

โทรศัพท์ : 0-5371-9481  โทรสาร : 0-5371-9483 
e-mail : plancr@moe.go.th 

 

mailto:plancr@moe.go.th


 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
57/33 หมู่ที่ 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 

โทรศัพท์ : 0-5371-9481  โทรสาร : 0-5371-9483 
e-mail : plancr@moe.go.th 

 



 ค ำน ำ 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 นโยบายการจัด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผล
แห่ งชาติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์
อ่ืนประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน
ระดบั 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 

รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 นโยบายการ

จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวง 

ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 

country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน เพ่ือขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ความ
เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  



ข 
 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง 

เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 2. เสริมสร้างคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
 4. เสริมสร้าง พัฒนา และด าเนินการตามระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

 

 เป้ำประสงค์รวม 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศ 
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 5. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



ค 
 

กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
  ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
   กลยุทธ์ 
    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ 
    2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
     3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ 
   4.1 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
    กลยุทธ์ 

    5.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 



ง 
 

ตำรำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย (ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ จ านวนโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1. รวมงบประมำณทั้งสิ้น  1,405,042.02 1,736,875.02 1,195,367.02 884,067.02 5,222,351.08 
2. งบบุคลำกรภำครัฐ (ค่ำเช่ำบำ้นข้ำรำชกำร)  460,000 452,900   912,900 
3. งบลงทุน  - - 96,000 - 96,000 
4. งบด ำเนินงำน (งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)  313,000 313,000 313,000 313,000 1,252,000 

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

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

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

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

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

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

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

      8) ค่าตอบแทนบคุคลภายนอกปฏิบัติงานให้ราชการ  87,000 87,000 87,000 87,000 348,000 
4.3 ค่าวัสดุ  97,500 97,500 97,500 97,500 390,000 
     1) ค่าวัสดุส านักงาน  25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
     2) ค่าถ่ายเอกสาร  10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
     3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  6,250 6,250 6,250 6,250 25,000 
     4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 
     5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครวั  18,750 18,750 18,750 18,750 75,000 



จ 
 

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ จ านวนโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
5. งบด ำเนินงำน (งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนที่จัดสรรมำเป็นกำรเฉพำะ โดยไม่ได้
จัดท ำโครงกำรรองรับ) 

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

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

 
100,000 100,000   200,000 

    5.5 ค่าเช่ารถยนต์ (เดือนละ 20,490.50 บาท : หมวดค่าใช้สอย)  61,471.50 61,471.50 61,471.50 61,471.50 245,886 
    5.6 ค่าเช่าส านักงาน (เดือนละ 50,000 บาท : หมวดค่าใช้สอย)  150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 
    5.7 รายการผูกพันค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ ์ (หมวดค่าใช้สอย)  58,460.52 58,460.52 58,460.52 58,460.52 233,842.08 
6. งบรำยจ่ำยอื่น (งบที่จัดสรรมำเป็นกำรเฉพำะ โดยไม่ได้จัดท ำโครงกำรรองรับ) - - - - - - 
7. งบเงินอุดหนุน (งบที่จัดสรรมำเป็นกำรเฉพำะ โดยไม่ได้จัดท ำโครงกำรรองรับ) - - - - - - 
8. งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอื่น และงบเงินอุดหนุน (งบประมำณขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.เชียงรำย) 

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

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

- - - - - - 

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

 

ควำมเป็นมำ 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอปรกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 นโยบายการจัด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของกระทรวง ศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผล
แห่ งชาติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ขึ้น  
 

วัตถุประสงค ์
  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีกำรด ำเนินงำน 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 และ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ.2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 
25 กรกฏาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 
เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทที่เก่ียวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
  2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  3. ทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  4. ประสานหน่วยงานในสังกัดจัดท ารายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อผู้บริหาร 
  7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ที่ผู้บริหารสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด และความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ได้จัดท าภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผล
การปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติอัน

เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565)  และโครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562–2565 
7) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
9) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
10) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
11) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
12) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
13) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
14) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงราย 
15) อ านาจ หน้าที่ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
16) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
17) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศ
ได้ก าหนดหมวดส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้า
รับบริการการศึกษาของประชาชน 
  หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่ เข้ารับการศึกษาอบรมใน
การศึกษาภาคบังคับ 
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ และตรวจสอบการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ 
มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้ง
กองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ 
 1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
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 3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที่ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มีคณะกรรมการ
ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร ์ดังนี้  
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
   3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
   4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
   5. ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
   6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) ณ วันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
11 ประเด็น 18 แผนย่อย 

1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 3.2 การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือ
ก าหนดอนาคตประเทศ 

20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้างและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
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3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-
19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ
อยู่ได้มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการ
พัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมติที่ต้องให้ความส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต ให้
ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก 

การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทางที่
ด าเนินการอยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของ
ประเทศ โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟู 
และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาม 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ประเทศ 

ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความสอดคล้องกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3 ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัด
สวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
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3.3 โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 

สศช. และทุกส่วนราชการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง 
1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 
2) การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่างการพัฒนา

ต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz) 
3) การจัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ 
4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการ
ส าคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand) จ านวน 6 โครงการส าคัญ 
ประกอบด้วย 

1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565 
010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย

แนวทางสันติวิธี 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กระมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565 
110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
3) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565 
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120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 

3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
(พ.ศ. 2564-2565) 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
1. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จ านวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย) เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 4 ด้าน 
ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
    เป้าประสงค์ เพื่อให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกับ 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
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    (2)  จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ ์
    (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
    (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

 กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
    (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 

12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา 
    เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ความสอดคล้องของการปฏิรูประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิด
อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้ เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 
    2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1-3 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
    ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอนของ
กิจรรมปฏิรูปที่ 1,2 และ 3 ดังนี้ 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
    1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
    2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) 
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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    3. การสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 
    4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
    ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
    5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการ 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
    ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
    2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
     ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความต้องการจ าเป็น 
     ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือครู 
และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา  ครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD : (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรมและแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้
การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา 
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
     ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
และการคงวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึง

เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.

2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซ่ึงภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือ

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนา

ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10)  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของ

ชาติที่เป็นกรอบทิศทาง การด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่ง

ความม่ันคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่ นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการ

เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย

แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และ

นโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย

แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวม 11 นโยบายหลัก 4 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้ 
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลัก
ที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) 
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) 
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกัน
ทางสังคม) นโยบายที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly-UNGA) เมื่อ

วันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทยรวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จะถูกใช้เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ท าลายแหล่งทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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ประเทศไทยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. 
เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม  2562)  

1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs ส าหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
3. เห็นชอบให้ยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
4. ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
1. การสร้างการตระหนักรู้ 
2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนกระดับที่ 3 

ของประเทศ 
3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับชาติเชิง

นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ 
ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 

 3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 

  3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
4. การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา

ระหว่างประเทศ) 
กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคน

มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที ่4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C 
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เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 

เป้าหมายย่อย 4.4 : เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้าง การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 

เป้าหมายย่อย 4.5 : ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อย 4.6 : สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573 

เป้าหมายย่อย 4.7 : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

เป้าหมายย่อย 4.A : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก 
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

เป้าหมายย่อย 4.C : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 

ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกราย
เป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

9. แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผน 
การศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) 
อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 
ประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ ใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุก
ช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
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      2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
      2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
      3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
      4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
      5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
      2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
      4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
      5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

10. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
   1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
    T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
    R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
    U (Unity)  หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
    S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
    T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
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   2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกัน
เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
   3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 ดังนี้ 
   นโยบายการจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย 
   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหาร
และการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิต
และการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
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   3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวั ยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  นโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) 
หรือการจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความ
รุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังอย่าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2.1 เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดย
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
   2.2 จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่ งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
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Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
   2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
   2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและ
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียนโดย
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 
   2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) 
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 
   2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
   3.1 ด าเนินการส ารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือน าเข้าสู่ ระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
   3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือ
รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยก าหนด
ต าแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 
   3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้าง
ความพร้อมในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 
   3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
  4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการ
ผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
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   4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดย
การ Re-skill, Up-skill, New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางอาชีพในรูปแบบที่หลายหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ 
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   4.3 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start Up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
   4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไป โดยการน าร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จ านวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 
  5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดย
ใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA) 
   5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดท ากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา 
   5.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
   6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
   6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอป
พลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

11. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 1) วิสัยทัศน์  
  “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพและมี

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา” 
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2) พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 3) เป้าประสงค์รวม 
  1. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่  
  3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและหมาะสม

กับช่วงวัย 
6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
7. ก าลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการ

จัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน) 
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน) 
3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน) 
4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน) 
5. ผลิตก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (6 แผนงาน) 

12. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25655 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  
 การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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 พันธกิจ  
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงตาม

ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 ค่านิยม TEAMWINS  

T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
A = Accountability ความรับผิดชอบ 
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 

 เป้าประสงค์รวม 
  1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คือ ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคเหนือ ซึ่งเป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ คือ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

 

14. โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี ้ 

1. จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด 
2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติการของจังหวัด การจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณประจ าปี 
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3. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ
ทุกสังกัดในจังหวัด 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายใน
จงัหวัด 

 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. หรือตามท่ี กศจ. และ อกศจ. มอบหมาย 

เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของ อกศจ. 

พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ กศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 

6. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และ อกศจ. และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กศจ. และ 
อกศจ. 

7. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
11. สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
12. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
13. จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะ

ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด เสนอ กศจ. 
14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ

ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
15. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ 

ในระดับจังหวัด 
16. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
17. ด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
18. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองค์กร เป็นต้น 
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15. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยมีผล
การวิเคราะห์ดังนี ้
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดย
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงรายทุกหน่วยงาน และได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.2560-2565 มีดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน 

 1. จุดแข็ง     

S1 นโยบายสง่เสริมสถานศึกษาให้บริการการศึกษาหลากหลายรปูแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งผลให้
ประชาชนมีทางเลือกและโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ มีเครือข่าย
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ท าให้มีการประสานงานมีประสิทธิภาพ 

S2 สถานศึกษาตระหนักและเนน้ความส าคัญของการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้
ผู้เรียนมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

S3 สถานศึกษาม/ีใช้หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นสง่ผลให้ครูมีทิศทางการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นเอกภาพ มีการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึง 

S4 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีอิสระและคล่องตัวในการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

S5 สถาบนัอาชีวศึกษามีหลักสูตรเฉพาะและมีการจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนเฉพาะทางตาม
สมรรถนะและมีการใช้วสัดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการปฏิบัติจริง
และ ให้บริการชุมชน (Fix it center) ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาเปน็ที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และบุคคลภายนอก 

S6 สถาบนัการศึกษาตั้งอยู่ท าเลที่เป็นประตูสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ(ลาว,พม่า,จีน) ท าให้สามารถรับ
ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 

S7 ผู้เรียนการศึกษาพิเศษได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่เหมาะสมและตรงประเภทความพิการให้
สามารถด าเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสุข 

S8 จังหวัดเชียงรายมีสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถจัดการศึกษารองรับผู้เรียนที่จบการศึกษาทุกระดับ  
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2. จุดอ่อน 

W1 คุณภาพของผู้เรียน นักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

W2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและคุณวุฒิไม่ตรงสาขา ขาดความ
มั่นคงในอาชพี ขวัญและก าลัง 

W3 สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน มจี านวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทุกด้าน  

W4 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาไม่เพียงพอและไม่รองรับกับสถานการณป์ัจจุบนั 

W5 โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานทางการศึกษา มีสายการบังคับบัญชาหลายชั้น ส่งผล
ให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเป็นไปได้ชา้ 

W6 การติดตามชว่ยเหลือผู้เรียนยังด าเนินการไดไ้ม่ครอบคลุม ทัว่ถึง สง่ผลต่อการออกกลางคนัของ
ผู้เรยีน นักศึกษาทุกระดบั 

W7 การบริหารจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ  

ไม่มีระบบบริหารจัดการทีช่ัดเจนส่งผลต่อการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

 1. โอกาส 

O1 นโยบายของรัฐส่งเสริม สนับสนนุให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการลงทุนทาง
การศึกษา ท าให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ
ในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน และการพฒันาทักษะชีวิตของประชาชนโดยยึดตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

O2 การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และผู้รับบริการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง 

O3 หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความเชื่อมั่น 
ตื่นตัวและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

O4 จังหวัดเชียงรายเปน็เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประตูการค้าชายแดน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ในอนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มน้ าโขง ส่งเสริมนโยบายในการเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อดึงดูด
นักศึกษาต่างชาต ิ
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2. อุปสรรค 

T1 ผู้ปกครองสว่นใหญ่ยงัยากจน  ไมส่ามารถสง่บตุรหลานเรียนต่อในระดบัที่สงูขึ้น  แม้รัฐบาลจะมี
นโยบายสนับสนนุค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผลให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน 
ไปท างานหาเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย ก่อให้เกิดปัญหาเด็ก
ตกหล่น และออกกลางคันจ านวนมาก  

T2 ผู้ปกครองของเด็กพิเศษมีถิน่ที่อยู่อาศัยห่างไกลและมีฐานะยากจน ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับบริการ
ตามแผนที่ก าหนด และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต้องออกไปท างานตา่งจังหวัดและทิ้งลูก
ให้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนไมไ่ด้รับการดูแล พฒันา เท่าที่ควร 

T3 ค่านิยมของผู้ปกครองในการสง่เด็กเข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม ท าให้เกิดปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก และคา่นิยมให้บุตรหลาน เรียนต่อในสายสามัญมากกว่าใน สายอาชีพ 

T4 ที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนหนึ่งอยู่บนพื้นที่สูง การคมนาคมไม่สะดวก มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการจดัการเรียนรู้ให้แก่เด็กไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ และการเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

T5 สภาพพื้นที่บางแห่งไม่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนขาดความตระหนักในการน าเทคโนโลยี
ไปใช้ให้เหมาะสม  

T6 การด าเนนิงานบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ ได้แก่ การยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล เปน็ต้น    

T7 ความร่วมมือและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาจากองค์กรอ่ืน ยังไม่ทั่วถึง ไม่เป็นรปูธรรม 
และมีส่วนร่วมน้อยในการจัดการศึกษาของคนพิการ 

T8 การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการวางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็ก
และการรับผู้เรียน เปน็ต้น 

T9 จังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูป ไม่เพียงพอ 
ส าหรับการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

T10 สถาบนัครอบครัวไม่เข้มแข็ง และประชากรวัยเรียนในชว่งวัยรุ่น มีความเสี่ยงต่อยาเสพตดิ
และก่อปัญหาทางสังคม 

T11 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไมค่รอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนต่อสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ 

T12 รัฐบาลให้การสนบัสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 

T13 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ที่รวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด 
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขแพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้งา่ยขึ้น 

T14 ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์  
โรคอุบัติใหม่ มีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพืน้ที่ 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยน
ตำมสถำนกำรณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ) 
แถลงต่อรัฐสภำเมื่อวันที่ 25 กรกฏำคม 2562 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) เป้ำหมำยที่ 4 เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยและจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2565 ยุทธศำสตร์พัฒนำภำค แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย (ฉบับปรับปรุง
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยเป็นองค์กรกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดแบบบูรณำกำร

โดยใช้จังหวัดเป็นฐำน เพ่ือขยำยโอกำส สร้ำงควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนกำรศึกษำ ยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำรองรับควำมเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้ำวสู่ควำมเป็น
สำกลบนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในจังหวัดอย่ำงทั่วถึง 

เสมอภำค และมีคุณภำพ 
 2. เสริมสร้ำงคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดและก้ำวสู่ควำมเป็นสำกลบนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย 
 3. พัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดเพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี และสำมำรถปรับตัวทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
 4. เสริมสร้ำง พัฒนำ และด ำเนินกำรตำมระบบก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำน สถำนศึกษำในจังหวัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรบริหำร จัดกำรศึกษำของทุกหน่วยงำน สถำนศึกษำในจังหวัด
เพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐบำล 
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 เป้าประสงค์รวม 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรตำม

หลักธรรมำภิบำล 
2. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง เสมอภำค และมีทักษะที่

จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำรของตลำดงำน
และประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  5. หน่วยงำนในส่วนภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย อยู่ในระดับผำ่น ตำมเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่ำ 85 คะแนน 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (สช.) 

ร้อยละ 51 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.) 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรปฏิบัตงิำน สำมำรถน ำผลกำรพฒันำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สช.) 

ร้อยละ 85 
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 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย ปี 

2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนควำมมัน่คง 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยทุธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเชียงราย 1. ผูเ้รียน

ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 

 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำรในพื้นที่จังหวัด
เชียงรำย จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นใน

กำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปน็ประมุข (สช.) 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด, ภัย
ไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สช.) 

ร้อยละ 70 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเชียงราย 2. ผูเ้รียนมี

สมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำรของตลำดงำน

และประเทศ 

 

3. ร้อยละของผลงำนวจิัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพฒันำกำรศึกษำที่เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน 

ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงราย 3. ผู้เรียน

ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

4. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำทีไ่ด้ผำ่นกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก อยู่ในระดับคุณภำพดขีึ้นไป (สช.) 

-ระดับปฐมวยั 

-ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ร้อยละ 80 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำภำษำตำ่งประเทศเพื่อกำรสื่อสำรด้ำน

อำชีพ/ดำ้นกำรเรียนรู้ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกข้ึน (สช.) 

ร้อยละ 80 

6. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนำกำรสมวยั (สช.) ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสงัคม 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยทุธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเชียงราย 4. ผูเ้รียน

ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย ปี 

2565 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนนุค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เทียบกับเป้ำหมำย (สช.) 

ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรปรบัสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงราย 5. หน่วยงำน

ในส่วนภูมิภำคมีระบบบริหำรจดักำรที่มีประสทิธิภำพและประสิทธิผล 

 

8. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยน ำดิจทิัลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ร้อยละ 100 
 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ์ 
    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลัก
ของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ (ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ ภัยจำกไซเบอร์ ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    1.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำทักษะ กำรสร้ำงอำชีพและกำรใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำประเทศ 
    2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     3.2 พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
     3.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ      
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  สร้างโอกาสและความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   4.1 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียม
และเสมอภำค 
   4.2 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ   
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 

    5.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
    5.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 4 งบประมาณ 
4.1 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จ าแนกตาม
ประเภทรายจ่าย 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  4,160,068.08 

    1.1 งบประมาณบริหารจัดการส านักงาน 1,252,000.00  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  

1) ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 1,252,000.00  

    1.2 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อด าเนินกิจกรรมเฉพาะกิจ 2,815,868.08  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  

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

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

90,000.00  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รบับริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

-กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

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

141,240.00  

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลติมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพฒันาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  

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

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลติผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  

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

233,842.08  

-แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
-ผลผลติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-กิจกรรม บุคลากรภาครัฐส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  

11) รายการค่าเช่าบ้าน 912,900.00  
   1.3 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ 92,200  

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลตินักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รบัการอุดหนุน 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน 

  

-ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนนุทุกประเภทโรงเรียน
เอกชน 

-ตรวจติดตามสถานการณ์ขอตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้ม
กิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อสรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน 

85,200 

 

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลตินโยบายและแผนดา้นการศึกษา 
-กิจกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  

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

 
7,000 

 

2. ประเภทรายจ่าย : งบรายจา่ยอ่ืน   956,283 

    2.1 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ 956,283  

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

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300  

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นทีช่ายแดน ระดบัจังหวัด 

41,700  

3) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร ์

60,000  

4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  

40,000  

5) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

90,900 
 

-แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

-โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
-กิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  

6) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  

72,000 
 

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 

-กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 

  

7) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ  

160,000 
 

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

96,000 
 

9) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่   70,000  

-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน 

  

10) โครงการสง่เสริมศกัยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

16,883 
 

11) โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์ในส่วนภูมิภาค 23,500  



 

 

40 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
-กิจกรรมด าเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  

17) โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

15,000 
 

-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

  

18) โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี     
ยุวกาชาดไทย) 

40,000 
 

-แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
-กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 

  

20) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อ
สภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคมของแต่ละ
พื้นที่ 

200,000 
 

    2.2 งบประมาณที่ก าหนดกิจกรรมให้ด าเนินการเป็นการเฉพาะกิจ -  

3. ประเภทรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน   10,000 

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

  

16) โครงการนเิทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  10,000  
    3.2 งบประมาณที่ก าหนดกิจกรรมให้ด าเนินการเป็นการเฉพาะกิจ -  

4. ประเภทรายจ่าย : งบลงทุน   96,000.00 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
100,000 100,000   200,000 

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

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

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

- - - - - - 

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

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท)  
กลุ่ม/หนว่ยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

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

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

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

2. กลุ่มโครงการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด 

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

3. กลุ่มโครงการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

- - - - - -  

4. กลุ่มโครงการจัดการศึกษา
เพื่อความม่ันคงในเขตพื้นที่
พิเศษ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

1. กลุ่มโครงการสง่เสริม 
ความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาตติามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

                

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

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

กิจกรรมหลกัขบัเคลือ่น 
การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ 
ในระดับพื้นที่ 

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

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

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

  15,000  15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนต.
กลก. 

1 1 12 5 1  1 1 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

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

ผู้เรียน ข้าราชการ
ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาของ
หน่วยงานทางการ 
ศึกษาจังหวัดเชียง- 
ราย 200 คน 

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

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

 
 
 
 
 

กลก. 1 1 12 5 1  1 1 

2. กลุ่มโครงการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามยาเสพติด 

  
     

 
        

1) โครงการเสริม 
สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษาพื้นที่
ชายแดนเหนือ** 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

กิจกรรมโครงการ
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่
สนองต่อสภาพ
ปัญหาความต้องการ
ของเดก็และเยาวชน 
ชุมชนและบริบท
สังคมในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงาน/สถาน 
ศึกษาในจังหวัด
เชียงราย 

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

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

4. กลุ่มโครงการจัด
การศึกษาเพื่อความ
ม่ันคงในเขตพื้นที่
พิเศษ 

  

              

1) โครงการประชุม
ปฏิบัติการจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการพัฒนา 
การศึกษาพื้นที่ชาย 
แดน ระดับจังหวัด 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
การจัดท าแผน 
ปฏิบัตริาชการ
พัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน 

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

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

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

เครื่องมือในการ
บริหารของผู้บรหิาร
หน่วยงานและแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่จัด
การศึกษาในพื้นที่
ชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

                 

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

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

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

- - - - - -  

2. กลุ่มโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

- - - - - -  

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

กลุ่มโครงการ 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

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

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

2. กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่ปฐมวัย
จนถึงวัยผู้สูงอายุ 

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

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

4. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบคุคลของครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

- - - - - -  

5. กลุ่มโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

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

6. กลุ่มโครงการทางการศกึษา
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 

- - - - - - 
 

7. โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

1.กลุ่มโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม  
จิตสาธารณะ และ
ความเป็นพลเมือง 

  

              

3) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ยุวกาชาดเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

  

     

 

        

 3.1) โครงการนิเทศ
การจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 

ผู้บริหาร ผูบ้ังคับ 
บัญชายุวกาชาด 
ในจังหวัดเชียงราย 
อย่างน้อย 50 คน 

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

 10,000   10,000 

 
 
 
 

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

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

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

              

3.2) ส่งเสริมการจัด
งานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาด
ไทย (100 ปียุวกาชาด) 

เจ้าหน้าที่ ผู้บงัคับ 
บัญชา สมาชิกยุว
กาชาด กรรมการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรม 240 คน 

*ร้อยละของผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรมมีความพงึพอ 
ใจในกระบวนการและ
ขั้นตอน (ร้อยละ 80) 

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

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

4) โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกระบวน 
การพัฒนาความ
ประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

  

              

 4.1) ส่งเสริมศักยภาพ
การตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศกึษา 

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

 16,883   16,883 

 
 

กลก. 3 10 12 1 8 7 3 3 

5) โครงการพัฒนา
ทักษะการเอาตัวรอด
ในภาวะวิกฤตภัย
ธรรมชาติและภัย
ต่างๆ 

  

     

 

        

5.1) โครงการ ศธ. 
จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

บุคลากรส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 51 คน 

*ร้อยละความพึงพอ 
ใจของผู้เข้ารว่มกิจ 
กรรม (ร้อยละ 85) 

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

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

6) โครงการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม 

และความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน

ทุกช่วงชั้น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2565 

  

 7,000   7,000 

 

 

 

กนต. 3 10 12 1 8 7 3 3 

2. กลุ่มโครงการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอด

ช่วงชีวิต ตั้งแต่ปฐมวัย

จนถึงวัยผู้สูงอายุ 

  

     

 

        

 1) โครงการขับ 

เคลือ่นการพัฒนาการ

จัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพื้นที่** 

1. เด็กปฐมวัยได้รับ

การดูแลพัฒนาจัด

ประสบการณเ์รียน 

รู้และจัดการศึกษา

ให้มีพัฒนาการ

สมวัยในทุกด้าน 

1. จ านวนเด็กปฐมวัย 

(อายุ 3-5 ปี) ได้รบั

การดูแลพัฒนาจัด

ประสบการณเ์รียนรู้ 

และจัดการศึกษาให้

มีพัฒนาการสมวัยใน 

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

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

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

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

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

3. กลุ่มโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ 

  
              

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

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

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

   52,800  21,600 
 

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

โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่

รับผิด

ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 

แผน

ปฏิรูปฯ 

แผนฯ 

12 

นโยบายรัฐบาล 
ย.ศธ. ย.สป. 

หลัก เร่งด่วน 

2) โครงการส่งเสริม

เวทีและประชาคม

เพื่อการจัดท ารูปแบบ

และการพัฒนาหลัก 

สูตรต่อเนื่องเชือ่มโยง

การศกึษาขัน้พื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร

การศกึษาขัน้พื้นฐาน

ที่มีความเชื่อมโยง

การจัดการเรียนรู้

ในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศกึษากับ

อุดมศึกษาที่

สอดคล้องกับบริบท

ของพื้นที่ในระดับ 

จ.เชียงราย 

1.สถานศึกษาใน    

จ.เชียงราย ที่จัดการ 

ศึกษาในระดบัมัธยม 

ศึกษาตอนต้นมีหลัก 

สูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

2.ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานและอาชีว- 

ศึกษามีทางเลือกใน

การเข้าสู่การศึกษา

ในระดับที่สูงขึ้นและ

สอดคล้องกับความ

ต้องการและบรบิท

ในพื้นที่ จ.เชียงราย 

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

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

5. กลุ่มโครงการพัฒนา
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

  
              

1) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ของส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัด 

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

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

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

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

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

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

2. กลุ่มโครงการพัฒนา
คุณภาพสื่อการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้
ที่เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

1. กลุ่มโครงการสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางการ ศึกษา 

                

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

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

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

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

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 

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

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 

  การบรหิารจัดการงาน
การสง่เสริมการศกึษา
เอกชนได้อย่างถกูต้อง
เป็นระบบระเบียบที่
ชัดเจน 
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5.5 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

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

 
 

    
 

2. กลุ่มโครงการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

     

3. กลุ่มโครงการพัฒนา
กฏหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้านการศึกษา 

 
 

    
 

4. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 

 
 

     

5. กลุ่มโครงการสร้างและ
พัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาและการมีส่วนรว่มกับ
ทุกภาคส่วน 

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

6. กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  

 
 

    
 

7. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 
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กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

8. กลุ่มโครงการพัฒนา
บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

     

9. กลุ่มโครงการประชาสัมพนัธ์
ด้านการศึกษา 

       

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

5. กลุ่มโครงการสร้าง
และพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการศึกษา
และการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน 

                

1) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศกึษา
จังหวัด 

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

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

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

โครงการ/ 
กจิกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ย.สป. 
หลัก เร่งด่วน 

2) โครงการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดมีความ
พร้อมรับการตรวจ 
ติดตามผลการด า 
เนินงานตามนโยบาย 
การตรวจราชการ 

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

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

3) โครงการขับเคลื่อน
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและประ 
สิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไก 
ของ กศจ. 

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

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

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

ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ก าหนดให้

หน่วยงานในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  

  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 

302 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/

โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคใน

การด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส 

 ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี 

และให้มีการรายงานตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

  ไตรมาสที่ 1 ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของปีงบประมาณ 

   รายงานภายในวันที่ 15  มกราคม ของปีงบประมาณ 

  ไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม-มีนาคม ของปีงบประมาณ 

   รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 

  ไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน-มิถุนายน ของปีงบประมาณ 

   รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 

  ไตรมาสที่ 4 ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของปีงบประมาณ 

   รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
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 1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุด

แผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

  2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ

โครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้

เป็นกรอบในการประเมินผล 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

-เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเมื่อสิ้นสุด

การด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

-รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 

2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ

จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 

 

 

 

.................................................................................. 
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