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 คํานํา 

 
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ท่ีกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ

แผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการ

ดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดของภารกิจของหนวยงาน และ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ใหแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปวาตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นั้น 

   โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับการจัดสรร

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังส้ิน 

10,726,166 บาท โดยจําแนกเปน 1) แผนงาบุคลากรภาครัฐ จํานวน - บาท 2) แผนงานพื้นฐาน จํานวน 

9,072,966 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร จํานวน - บาท 4) แผนงานบูรณาการ จํานวน 1,653,200 บาท และ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ข้ึน เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการกํากับเรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเปนกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  

 

 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

            กลุมนโยบายและแผน 

 



(ก) 
 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

 
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ท่ีกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ
แผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการ
ดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดของภารกิจของหนวยงาน                  
และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ใหแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปวาตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นั้น 
  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังส้ิน 
10,726,166 บาท โดยจําแนกเปน 1) แผนงาบุคลากรภาครัฐ จํานวน - บาท 2) แผนงานพื้นฐาน จํานวน 
9,072,966 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร จํานวน - บาท 4) แผนงานบูรณาการ จํานวน 1,653,200 บาท 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ข้ึน เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการกํากับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
และเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเปนองคกรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ

โดยใชจังหวัดเปนฐาน เพื่อขยายโอกาส สรางความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้าทางดานการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปล่ียนแปลง ท่ีสอดคลองกับบริบทของจังหวัด และกาวสู
ความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย  

 

พันธกิจ 
1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอยางท่ัวถึง 

เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 2. เสริมสรางคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคลองกับบริบทของ
จังหวัดและกาวสูความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 
 3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแกผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถปรับตัวทันตอความเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก 
 4. เสริมสราง พัฒนา และดําเนินการตามระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการความรวมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

 

/เปาประสงครวม... 
  



(ข) 
 

 เปาประสงครวม 
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเสมอภาค 

  2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 
 1. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง 
  2. ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนองความตองการของตลาดงาน
และประเทศ 
  3. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
  4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
   5. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  6. หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  
  ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ 
    1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความ
ม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ 
(พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
    1.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

  ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 
   กลยุทธ 
    2.1 เสริมสรางทักษะกําลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
ในพื้นท่ีและภูมิภาค 
    2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศ
ของผูเรียน 
    2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม 

/ประเด็นยุทธศาสตร... 



(ค) 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
    กลยุทธ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลใหทันกับความกาวหนาและการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและ
สังคมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย บริบทพื้นท่ี ภูมิภาค 
ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 3.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ 
สะเต็ม ทวิศึกษา) 
     3.3 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง 
     3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ 
   4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและ
กลุมเปาหมาย 
   4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ   
การเรียนรูตลอดชีวิต  

   ประเด็นยุทธศาสตร 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม   
    กลยุทธ  
     5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
     5.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
ในพื้นท่ีและภูมิภาค 
     5.3 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต  

   ประเด็นยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ 

    6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา      

ใหเปนเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 
    6.3 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน  
    6.4 ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอื้อตอ 

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
    6.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการปฏิบัติงานระหวาง

สวนกลาง ภาค และจังหวัด 
/6.6 เพิ่มประสิทธิภาพ... 



(ง) 
 

    6.6 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นท่ีและภูมิภาคให
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา  

6.7 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
    6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 
 
สรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลติ/กองทนุ 
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(หนวย : บาท) 

รวมงบประมาณ (ไมรวมเงินนอกงบประมาณ) 10,726,166 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั - 

2. แผนงานพืน้ฐาน 9,072,966                                                     

  2.1 แผนงานพื้นฐานดานความม่ันคงและการตางประเทศ -                                                       

       1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต -                                                       

 2.2 แผนงานพื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศกัยภาพคน 9,072,966                                                     

       1) ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา 9,072,966                                                     

       2) ผลผลิต : หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับบริการ 

                      เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

-                                                     

       3) ผลผลิต : ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม -                                                       

       4) ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ -                                                     

       5) ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย - 

       6) ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

                      และบุคลากรทางการศึกษา 

-                                                       

       7) ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน -                                                       

       8) ผลผลิต : ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 

                      การสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

-                                                     

3. แผนงานยุทธศาสตรพฒันาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน -                                                  

  3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน - 

  3.2 โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน -                                                       

  3.3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ 

       อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

-                                                    

 
/4. แผนงานบูรณาการ... 

 



(จ) 
 

 
  

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลติ/กองทนุ 
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(หนวย : บาท) 

4. แผนงานบูรณาการ 1,653,200  

 4.1 แผนงานบูรณาขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต -                                                       

 4.2 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยา 

      เสพติด 

-                                                         

 4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร -                                                      

 4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล -                                                     

 4.5 แผนงานบูรณาการวิจยัและนวัตกรรม - 

 4.6 แผนงานบูรณาการพื้นท่ีระดับภาค - 

 4.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต - 

 4.8 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

      ใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

1,653,200 

 

 4.9 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ -                                                         

 
 



(1) 

 

สารบญั 
 หนา 

 คํานํา 

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร (ก)  

 สารบัญ (1) 

สวนท่ี 1 บทนํา  1 

  - ความเปนมา   1 

 - วัตถุประสงค  1 

 - วิธกีารดําเนินงาน  1 

 - ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  2 

สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   3 

 1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)    3 

 2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   6 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  7  

  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564      11  

 5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579                 15 

 6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)        19 

 7. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)           23 

 8. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 23    

 9. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ      28 

10. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ  

                  ท่ีไดรับจัดสรร) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        30 

 11. โครงสรางอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการศึกษาธิการ                              33 

12. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 เชียงราย              34 

  สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน   

              ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  37 

- วิสัยทัศน             37 

- พันธกิจ              37 

- เปาประสงครวม             37 

- ประเด็นยุทธศาสตร            37 

- เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร          38 

- ตัวช้ีวัดเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรและคาเปาหมาย         38 

- กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร           39 

 
 



(2) 

 

สารบัญ (ตอ)            หนา 

 
 
    สวนท่ี 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ                                      
               พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร)              41 
 สวนท่ี 5 งาน/โครงการ แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา   58 
               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 - กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน   43 
   - กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค   43 
 สวนท่ี 6 งาน/โครงการแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน  
                ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ 
                เรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง   48  
 สวนท่ี 7 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏบิัติราชการ ประจําป  
               งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง 
               ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)   52 
  

 ภาคผนวก    
1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0208/14428 ลงวันท่ี 
    12  ธันวาคม  2561 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
2. คําส่ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท่ี 804/2561  ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 

เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทํา 

1) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2564) ของสํานักงานศึกษาธิการ 
    จังหวัดเชียงราย (ฉบับทบทวน) 
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ 
    จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
3) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการ 
    จังหวัดเชียงราย (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)  

 
…………………………………….. 



 
 

 
 

 
สวนที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมา 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ท่ีกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล าวตองมี รายละเอียด ข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตอง ใช ในการดําเนินการ 
ของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดของภารกิจของหนวยงาน และคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหแกไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปวาตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นั้น 
  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังส้ิน 
10,726,166 บาท โดยจําแนกเปน 1) แผนงาบุคลากรภาครัฐ จํานวน - บาท 2) แผนงานพื้นฐาน จํานวน 
9,072,966 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร จํานวน - บาท 4) แผนงานบูรณาการ จํานวน 1,653,200 บาท  

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง   
ท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบาย    
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ข้ึน  
 

วัตถุประสงค 
  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการกํากับเรงรัด 
ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
 

วิธกีารดําเนินงาน 
  1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ             
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบาย   
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
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  2. กําหนดกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ใหมีความสอดคลอง 
กับนโยบาย ภารกิจของหนวยงาน และบริบทตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  3. จัดทําแบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) และประสานกลุม/หนวย
ในสังกัดจัดทํารายละเอียดงาน/โครงการ 
  4. จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
  5. เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติใชเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
  6. เผยแพรท้ังในรูปแบบเอกสารและเว็บไซตของสํานักงานศึกษาการจังหวัดเชียงราย 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ใชเปนเครื่องมือ        
ในการกํากับเรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของกลุม/หนวยในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 



 
 

สวนที่ 2 
บริบทที่เก่ียวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงราย 

 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดนํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง             
พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ      
พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) และบริบทตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาเช่ือมโยง
กับอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อ
ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้  
   วิสัยทัศน  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง ค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลง ท้ังภายใน 
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน 
มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับ
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
   ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน   
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง  ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ดีมี สุข 
ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 
ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศ          
ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และ
การทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา และ
การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณมากข้ึน
และส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และ
ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 
   โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  
    1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
    4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
   1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวน ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร
ท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวย
ประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคล่ือนไปไดตามทิศทางและเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา       
ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  
    1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในดานอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม 
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    2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับ
การยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมลํ้าของคนใน
ประเทศไดในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ
ภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง 
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยทุธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวม
ขับเคล่ือนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิด รวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน   
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
   5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม     
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ
อยางบูรณาการ ใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดเขามามี
สวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวา
จะเปนทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะ
นําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 
   6. ยทุธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” 
โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกจิ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบ
การทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ 

/เปดกวาง... 



 
 

6 
 

เปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต 
ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ นําไปสู
การลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

   2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา 1) เมื่อมี    
พระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทํา
แผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ  
กอนเสนอคณะรัฐมนตร ี3) แผนแมบทท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ตองสอดคลองกันแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 6 ดาน 37 ประเด็น
(ขอมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้ 
    1. ดานความม่ันคง  
     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความมั่นคง   
ของชาติ 
     4. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
และมิใชภาครัฐ 
     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
    2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
     6. การเกษตรสรางมูลคา 
     7. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
     8. สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
     9. โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโยง 
     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 
    3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     11. การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     13. ปฏิรูปการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     14. การตระหนักถึงพหุปญหาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
     15. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
     16. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     17. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางมูลคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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    4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     18. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 
     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค 
     20. การสรางหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
     21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
     22. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     23. การเสริมสรางพลังทางสังคม 
     24. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
    5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     25. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     26. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     27. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
     28. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง
ท่ีเติบโตอยางยั่งยืน 
     29. พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
     30. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
   6. ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     35. การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     36. การแกไขกฎหมาย 
     37. การปรับปรงุกระบวนการยุติธรรม 
 

          3. แผนการปฏิรูปประเทศ  
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเพื่อเปน

เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูป

ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิต  

ท่ีดี รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข โดยจะตองดําเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนการปฏิรูปแตละดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดาน

กระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดาน

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

จํานวน 7 ดาน ดังนี ้

/1. แผนการปฏิรูป... 
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    1. แผนการปฏรูิปประเทศดานการเมือง 
     การธํารงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ท่ีมีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสุขแกประเทศชาติ 
บานเมืองและประชาชน สรางการมีสวนรวม รูจักยอมรับความเห็นท่ีแตกตางกัน พรรคการเมืองดําเนินกิจกรรม
โดยเปดเผยและตรวจสอบไดและพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน และสรางใหเกิด
การแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปาหมายท่ี 1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด 
ท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกตางกัน และให
ประชาชนใชสิทธิเลือกต้ังและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด 
     ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      พันธกิจท่ี 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธท่ี 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธท่ี 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political Education) 
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          
    2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
     มุงสราง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหภาครัฐ 
ไดรับความเช่ือถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของ 
กับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปาหมายท่ี 1 จัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและเช่ือมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล 
     ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กาวสูรัฐบาล
ดิจิทัล 
      กลยุทธท่ี 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
       แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
       - พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
       - พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน เชน งานสารบรรณ 
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เปนตน 
      กลยุทธท่ี 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน 
       แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทํา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดิจิทัล 
ของหนวยงานภาครฐั 
       กิจกรรม 
       - จัดทําชุดขอมูลสําคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีเปนไปตามมาตรฐาน       
ท่ีกําหนด 

/- เช่ือมโยงขอมูล... 
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       - เช่ือมโยงขอมูลสําคัญของตนสังกัดเขาสูศูนยขอมูลกลางภาครัฐเพื่อใหผูบริหาร
ระดับสูงสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     เปาหมายท่ี 2 จัดโครงสรางองคกรภาครัฐใหกะทัดรัดแตเขมแข็ง สามารถบูรณาการ
ความรวมมือของทุกภาคสวน ในการทํางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นท่ีเปนหลัก 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัดปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย
ความเปนนิติบุคคลของกรม 
      แผนงานท่ี 1 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ  
       กิจกรรม การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 
      แผนงานท่ี 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
     เปาหมายท่ี 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัล เพื่อความโปรงใส ทันสมัย 
ปรับตัวไดรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
     ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กาวสูรัฐบาล
ดิจิทัล 
      กลยุทธท่ี 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ การบูรณาการ
และยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
       แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการ  
        กิจกรรม พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน 
     เปาหมายท่ี 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไวซึ่ง
กําลังคนท่ีมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทํางานอยางมืออาชีพ เปนท่ีไววางใจของประชาชน 
      กลยุทธท่ี 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน 
       แผนงานท่ี 3 สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน  
การบริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
        กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล  
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน 
    3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 
     กฎหมายเปนเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ใหทันตอการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนธรรม และขจัดความเหล่ือมลํ้าในสังคม โดยมีเปาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปาหมายท่ี 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจําเปน รวมท้ัง       
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจําเปน 
รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ท่ีมีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

/กิจกรรม... 



 
 

10 
 

      กิจกรรม จัดทํากฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมาย  
การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของ การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการจัดทํา 
รางกฎหมายรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 
    6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการรักษา ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืน เปนรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม มีการใชประโยชนทรัพยากรท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรักษาและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ โดย
มีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปาหมายท่ี 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับประชาชน 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมท่ี 2 ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแตละ
ประเภท รวมท้ังผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบกับการ
กํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเช่ือวาเสรีภาพของการส่ือสาร คือ เสรีภาพของประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตย ส่ือเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปาหมาย  
     1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบ
กับการกํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเช่ือวาเสรีภาพของการส่ือสาร คือเสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. ส่ือเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรูเทาทันส่ือของประชาชน 
      กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันส่ือ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย และ
ในสถานท่ีสาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายท่ีอยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง      
    9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก 
ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงได 
และใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง โดยมีเปาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
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     เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน  
      ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
       กิจกรรมท่ี 2 สรางพลังแผนดิน 
    11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัยและกฎหมายตอเจาพนักงานของรัฐ  
โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 
     กลยุทธท่ี 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมท่ี 1.9 สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปช่ันตอประเทศชาติ 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม 
     กลยุทธ ท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรมท่ี 2.2 ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)  
โดยเนนความซื่อตรงตอหนาท่ี (ซื่อสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีท่ีสุด) และซื่อตรงตอประชาชน 
     กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมีการเฝาระวัง
การทุจริตในหนวยงาน 
      กิจกรรมท่ี 3.3 วางระบบการประเมินความเส่ียงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน
ราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาท่ีกําหนด          
     กลยุทธท่ี 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐเปนเรื่องท่ีนารังเกียจไมพึงกระทํา 
      กิจกรรมท่ี 4.3 พัฒนาแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อใช 
ในองคกรภาครัฐและเอกชนในการปองกันการใหสินบนและการเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ในทุกรูปแบบ 
 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป      
ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสําคัญ คือ  
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   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเปน
เงื่อนไขท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทย      
เปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยูรวมกัน 
อยางสมานฉันท  
   2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สําหรับคนไทย 
พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับส่ิงแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟ ู         
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลาและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์    
ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค 
   1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดี    
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได 
   3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสามารถสนับสนุน  
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ   
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
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7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนํา
และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี 
ของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 
  2. ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
และเปนธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและ
ใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูช้ันสูงใหมๆ 
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  
 ยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 9 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี 
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทย
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม      
มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี
สถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเปนทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคล่ือน      
การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญกับ             
การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากท่ีไดขับเคล่ือน
และผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช
นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาส       
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือ       
ท่ีเช่ือมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดตํ่าสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ 
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การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนา
องคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดี
ท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการ
เพื่อการลดความเหล่ือมลํ้า 
  ยทุธศาสตรท่ี  3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนเนนให
เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึนและประเทศไทย 
มีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยาง
เขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
การทองเท่ียวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันกาวหนา 
ท่ีเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสรางสรรค
ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสาน
ภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการ ใหสามารถรองรับการแขงขันท่ีเสรีข้ึน  
  ยทุธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทาย
ท่ีตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติส่ิงแวดลอมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน 
ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ัง
และยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะ 20 ปขางหนา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จ
บรรลุเปาหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม 
และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง 
ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยาย                

ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก     

และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน

อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง  ๆ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ 

การดําเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค การพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส

และหนวยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกจิในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญ
กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคอยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังใหความสําคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออํานวยท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
ใหกาวสูเปาหมาย  

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชน
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาค
และจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง  
จะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมือง  
นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา   
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปน
โอกาสในการเปดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเช่ือมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบานอีกดวย 

 

 5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค        
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ     
ในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) 
อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศ ความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายได และวิกฤติดานส่ิงแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปน
กรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

/วัตถุประสงค... 
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   วัตถุประสงค 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหล่ือมลํ้าภายใน 
ประเทศลดลง 
   ยทุธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เปาหมาย 
     1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีพิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
     3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
     3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง
พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม  
ภัยจากไซเบอร เปนตน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
     เปาหมาย 
      1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะดาน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ   

/แนวทางการพัฒนา... 
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     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
      3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิต
และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
     เปาหมาย 
      1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
      2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหลงเรียนรู ส่ือตําราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
     2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ส่ือตําราเรียน และส่ือการเรียนรูตางๆ ใหมี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
     3. สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังขอมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
     เปาหมาย 
      1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุก
ชวงวัย 
      3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน 
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

/แนวทางการพัฒนา... 
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     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
      3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงได 
    ยทุธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     เปาหมาย 
      1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต   
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
      2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรู
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
      3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต    
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เปาหมาย 
     1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นท่ี 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   
ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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 6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยได
กําหนดนโยบายไว 11 ดาน โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย       
9 นโยบาย ดังนี้    
   นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน
องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชู
สถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและ
เปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรูเขาใจ
หลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผล
ตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย  
   นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใช 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรก
ซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีฝายบานเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับ
ตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคล่ีคลายปญหาได รวมท้ัง เสริมสรางความสัมพันธอันดี
กับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปล่ียนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน   
    2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม
การเมือง และความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคง
ทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ 
และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา ยาเสพติด 
การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหา
เฉพาะหนาท่ีตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด และจัดการปญหาอื่นๆ ท่ี
เช่ือมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเขาเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานตางดาว เปนตน 
    2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร
เขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมี     
ความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน      
ในพื้นท่ีซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพล
ในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ี ฝายบานเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศท่ีอาจชวยคล่ีคลายปญหาได 
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    2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ บนหลักการท่ีวานโยบายการตางประเทศ
เปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท้ัง
ทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปล่ียน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
   นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
    3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสู
ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผูดอยโอกาสและแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยใหแรงงานท้ังระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ท้ัง
จะเช่ือมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความตองการของพื้นท่ี
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน  
       3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน 
สถานพักฟน และโรงพยาบาล ท่ีเปนความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ 
    3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 
    3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ท่ีไดประกาศไวแลว 
   นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมลํ้า และพัฒนากําลังคนใหเปน       
ท่ีตองการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบ
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง  
   4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามศักยภาพและ
ความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  
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  4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรูและทักษะ

ใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ

หลักสูตรใหเช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน     

ท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียน    

  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู      

เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียน

การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียน      

การสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ   

  นโยบายท่ี 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ 

ลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีตอการทองเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะทําได และ

สรางส่ิงจูงใจและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียว  

ท่ีครอบคลุมแหลงทองเท่ียวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมได เชน กลุมธรรมชาติประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ท้ังจะใหเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑท่ี

พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหลงทองเท่ียวในประเทศท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเดิมและแหลง

ทองเท่ียวใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน การควบคุมสินคา

และบริการใหมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกนักทองเท่ียว 

   6.16 ดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

พื้นฐานของประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการ

พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สงเสริมการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 

สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และแกไขปญหาท่ีสําคัญของประเทศ เปนตน 

สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ 

   6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคล่ือน

ไดอยางจริงจังซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่ง

หมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงท้ังผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณ

ส่ือสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงิน และ

ธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคส่ือสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคา

อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ    

เพื่อขับเคล่ือนอยางจริงจัง 

/นโยบายท่ี 7... 
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  นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน   
   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพให
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ      
ใน 8 กลุมท่ีมีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือ
แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบ   
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน 
  นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 
   8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน 
การเช่ือมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน 
ในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือ
จากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน    
   9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต และบริโภค 
เพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
เปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคาง
สะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพื้นท่ีวิกฤติซึ่งจะใชท่ีดินของรัฐเปนหลักในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดย
การแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ       
การบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนอยางถูกตองตามมาตรฐาน
และใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเช้ือ      
จะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเส่ียง
และอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจรและ          
ใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด   
  นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
     10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับ 
ประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนหรือ 
ลักล่ันกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช 
แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปน
ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุน
ดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ
ตามท่ีกฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได 
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   10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
ในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือ
เปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่ง
มีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม        
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระ
สําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความ
นาเช่ือถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา 
เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจ
ของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลว
มาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ  
 

 7. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบายความมั่นคงแหงชาติกําหนดข้ึนเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินการดานความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ป แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงท่ีเปนแกนหลักของชาติและ 
สวนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ัวไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายไดคํานึงถึง
คานิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้  
    นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ (ศธ.เปนหนวยหลัก) 
เกี่ยวของใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
     นโยบายท่ี 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 1.1) เสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
     นโยบายท่ี 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ          
2.4) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจ
ในความเปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง  
     นโยบายท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต             
3.3) เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนพลังใน
การเขาถึงประชาชน  

 8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป)  
     นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) มีสาระสําคัญ ดังนี้  
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    1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา     

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร        

เทพยวรางกูร มาขับเคล่ือนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทาน ถือเปน

พรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกหนวยงานในสังกัด 

   2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

    กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา   

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา     

ท่ีจะดําเนินการ 6 ดาน คือ  

      1) ความมั่นคง  

      2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  

      3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

      4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม  

      5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

      6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   3. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

       นายธีระเกียรติ เจรญิเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบจุดเนนเชิง

นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ   

6 ดาน เปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี ้

     1. ดานความม่ันคง 

      แนวทางหลัก  

       1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

        1.1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราชปณิธาน

และพระราชกระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตรและ

สถาบันพระมหากษัตริย 

        1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท   

เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

       1.2 การบริหารจัดการ 

        1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีชายขอบ/ชายแดน 

        1.2.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

     2. ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

      แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ 

/2.1 การยกระดับมาตรฐาน... 
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       2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 
        2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางตอเนื่อง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะส้ัน Application และส่ือตางๆ ท่ีหลากหลาย  
        2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 
2560 จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
        2.1.3 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
แกปญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตรของประเทศ 
        2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร หองเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขัน 
       2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษา
และจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 
เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 
เพื่อใหมีสมรรถนะท่ีเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ  
       2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพื่อผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม 
 

      3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
       แนวทางหลัก 
       3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
         3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
          1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง
ระดับช้ันอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ป) และจัดทํามาตรฐานผูเรียน ครู สถานศึกษาและผูบริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ใหแกเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
          2) หนวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
         3.1.2 การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  
          1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ในเด็ก เยาวชน และตอยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-
เนตรนารี รวมท้ังรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
          2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย” 
         3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
          1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตร
เองได 
          2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา
ภูมิศาสตร ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน 
ชวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

/3) แกไขปญหา... 
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          3) แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะ
การอานใหเด็กอนุบาลฟง และการปรับปรุงหองสมุด 
          4) เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูปแบบ Active 
Learning ในหองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย 
รวมท้ังการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
         3.1.4 การวัดและประเมินผล  
          1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อ
ใหผลคะแนนสูงข้ึน 
          2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ 
          3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการใน
รูปคณะทํางานออกขอสอบ 
       3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
        3.2.1 การสรรหาครู  
          1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาคร ู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การติดตามพรอมการพัฒนา) 
          2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู 
         3.2.2 ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเช่ือมโยงกับการเรียน
การสอนเพื่อใหครูอยูในหองเรียน 
         3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมคร ู
          1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเช่ือมโยงกับการไดรับวิทยฐานะ  
และการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมท้ังการ
พัฒนาครูดวยระบบ TEPE Online 
          2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา 
      4. ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
       แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมท้ังการดําเนินการตาม
แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทําขอมูลเพื่อสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย
ชุมชน ผูปกครองรวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจําเปนและตองการเปนพิเศษ  
        4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย 
ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานส่ือและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปล่ียนแปลง  

/4.3 จัดระบบการคัดเลือก... 
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        4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อ
สรางความเทาเทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 
      5. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
       แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
        1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํากลับมาใช
ประโยชน 
        2. การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ : 
ตนแบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
        3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
      6. ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
       แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        6.1 เร่ืองกฎหมาย 
         เตรียมความพรอมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับรางรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. .... จํานวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
         6.1.1 กฎหมายหลัก 
           1) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 
           2) พ.ร.บ. กองทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. .... 
           3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
            : จัดต้ังคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
         6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
           1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... 
           2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           3) พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
           4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครู 
           5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
           6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
           7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
           8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
           9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  
         6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
         6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาท่ีเปนรูปธรรม ชัดเจน 
         6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพืน้ท่ี 
          ใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปน
ฐานในการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

/9. แผนปฏิบัติราชการ... 
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 9. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ดังนี้ 

 วิสัยทัศน  
 “ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรมอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเสมอภาค       

เปนกําลังคนท่ีมีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” 
 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเทาระดับสากล 
  2. เสริมสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพกําลังคน  
  5. พัฒนาส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และนวัตกรรม 

เปาประสงคหลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน  
  2. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  
  3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ    

การกระจายอํานาจสูภูมิภาค 
  4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศ         

ในอนาคต 
  5. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาทักษะใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของพื้นท่ี

และประเทศ 
  6. คนไทยมีองคความรู สามารถสรางสรรคส่ิงประดิษฐ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ  
 ยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลอง 

กับความตองการของการพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม   
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ   
    กลยุทธ  
    1. จัดการศึกษาท่ีเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการสรางอาชีพ เพื่อลดความ
เหล่ือมลํ้า สรางความสมานฉันท และเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีชายขอบ/ 
ชายแดน 

/3. สรางภูมิคุมกัน... 
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    3. สรางภูมิคุมกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
    4. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาท่ีตรงตามความตองการในการพัฒนาประเทศและ
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
    5. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนผูมีความสามารถพิเศษ ความเช่ียวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดานอยางตอเนื่องทุกระดับการศึกษา 
    6. พัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียนต้ังแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    7. พัฒนาส่ิงประดิษฐ การวิจัย และนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
    8. สรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขาย      
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐท้ังระหวางองคกรภายในและตางประเทศ  

 9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัด         
และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย อยางเปนระบบและสอดคลองกับความตองการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 11. สงเสริม สนับสนุน คนทุกชวงวัยใหมีทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะท่ีได
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอยางเหมาะสม 

 12. เสริมสราง ปรับเปล่ียนใหคนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามหลักคานิยมของคนไทย 12 ประการ และความเปนพลเมืองตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 

  13. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกผูเรียน    
ในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ 

  14. สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรูและการเขาถึงแหลงเรียนรูในทุกพื้นท่ี
อยางมีคุณภาพสอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการ      
ไดอยางท่ัวถึง 

  15. เรงสรางระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
  16. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
  17. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และไมซ้ําซอน  

ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  18. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ       

การรายงานผลของฐานขอมูลโดยเช่ือมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาท่ีเปนเอกภาพ เปน
ปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

  19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต หรือส่ือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา             
และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบจัดหา
อุปกรณ /ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ ท่ัวถึง และเหมาะสมกับ      
การแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

  20. จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ 
ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

/21. สงเสริม... 
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  21. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษส่ิงแวดลอมของคนทุกชวงวัย    

ในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ

 22. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรู

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  23. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

  24. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสรางเครือขาย/

ความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศรวมท้ังสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  25. ปรับปรงุกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท้ังในระดับสวนกลาง และ

ในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรมและความโปรงใส  

  26. พฒันาระบบบริหารงานงบประมาณดานการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

  27. สงเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหเหมาะสมตอสภาพบริบทสังคม         

ท่ีเปล่ียนแปลงลดความลาชาและซ้ําซอนสูองคกรท่ีมีประสิทธิภาพมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

 
 

 10. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  
   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

ดังนี ้
 วิสัยทัศน  

 ผูเรียนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

 พันธกิจ  

1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

3. พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ

การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเปาหมายการพัฒนาผูเรียน  

 4..สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการภาค

และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใหบรรลุผลตามบทบาทและภารกิจท่ีกําหนด 

 เปาประสงครวม 

  1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเสมอภาค 

 2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

/ตัวช้ีวัดเปาประสงค... 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงครวมและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม คาเปาหมาย 

1. รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชามากกวารอยละ 50 เพิ่มข้ึน 

เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา 

2. รอยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา 
นอกระบบ (N-NET) แตละระดับ/สาระการเรียนรูผานเกณฑ 

ไมตํ่ากวารอยละ 40 

3. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนํา
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได  

รอยละ 70 
 

4. รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน ไดรับการศึกษา 
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

รอยละ 60 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 เปาประสงคตามประเด็นยทุธศาสตร 
 1. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง 
 2. ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนองความตองการของตลาดงานและประเทศ 
 3. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
 5. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

6. หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 กลยุทธ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน
ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
 1.4 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

/ประเด็นยุทธศาสตร... 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 กลยุทธ 
 2.1 เสริมสรางทักษะกําลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีและ
ภูมิภาค 
 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศของผูเรียน 
 2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
  กลยุทธ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน การสอน การนิเทศ 
การวัด ประเมินผลใหทันกับความกาวหนาและการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย บริบทพื้นท่ี ภูมิภาค ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  3.2 สงเสรมิกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
  3.3 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนพลเมือง      
  3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กลยุทธ 
 4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
ผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และกลุมเปาหมาย 
 4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
ตลอดชีวิต  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม   
  กลยุทธ  
  5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอมและนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
  5.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีและภูมิภาค 
  5.3 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ 

 6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ 

เช่ือมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 
 6.3 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

 6.4 ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอื้อตอการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ 

/6.5 สงเสริม สนับสนุน... 
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 6.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางสวนกลาง ภาค และจังหวัด 
 6.6 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นท่ีและภูมิภาค ใหสามารถพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา  
 6.7 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

 6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มศักยภาพ   

  

 11. โครงสรางอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  อํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี้  

1. จัดทําขอเสนอยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด 
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติการของจังหวัด การจัดต้ังและจัดสรร

งบประมาณประจําป 
3. ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ

ทุกสังกัดในจังหวัด 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายใน
จังหวัด 

 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในอํานาจและหนาท่ีของ กศจ. และ อกศจ. หรือตามท่ี กศจ. และ อกศจ. มอบหมาย 

เสนอแนะการบรรจุและแตงต้ัง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นท่ีอยูในอํานาจและหนาท่ี
ของ อกศจ. 

พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป 

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

7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
9. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเครือขายทางการศึกษา 
10. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
11. ส่ังการ กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
12. สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
13. จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานในลักษณะ

ตัวช้ีวัดรวมของสวนราชการ หรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด เสนอ กศจ. 
14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดการดําเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดรวมของ

สวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
/15. ปฏบัิติภารกิจ... 
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15. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ 
ในระดับจังหวัด 

16. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
17. ดําเนินการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และประชาชนผานระบบศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
18. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดแก งานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองคกร เปนตน 

 12. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสาํนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโดยมีผล
การวิเคราะหดังนี ้
  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย  

จากการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดย
หนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงรายทุกหนวยงาน และไดสรุปผลการวิเคราะหสถานการณ (SWOT 
Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.2560-2565 มีดังนี้ 

สภาพแวดลอมภายใน 

 1. จุดแข็ง     

S1 นโยบายสงเสริมสถานศึกษาใหบริการการศึกษาหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกพื้นท่ีสงผลให
ประชาชนมีทางเลือกและโอกาสในการเขารับการศึกษาและเขาถึงแหลงเรียนรู มีเครือขาย
กระจายครอบคลุมทุกพื้นท่ี ทําใหมีการประสานงานมีประสิทธิภาพ 

S2 สถานศึกษาตระหนักและเนนความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญสงผลให
ผูเรียนมีแนวโนมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และมีพัฒนาการดานการเรียนรูท่ีดีข้ึน 

S3 สถานศึกษามี/ใชหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถ่ินสงผลใหครูมีทิศทางการจัดการเรียน
การสอนท่ีเปนเอกภาพ มีการนิเทศติดตามอยางท่ัวถึง 

S4 สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ สงผลใหมีอิสระและคลองตัวในการ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวม 

S5 สถาบันอาชีวศึกษามีหลักสูตรเฉพาะและมีการจัดการเรียนการสอนใหหองเรียนเฉพาะทางตาม
สมรรถนะและมีการใชวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการปฏิบัติจริง
และ ใหบริการชุมชน (Fix it center) สงผลใหผูจบการศึกษาเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
และบุคคลภายนอก 

S6 สถาบันการศึกษาต้ังอยูทําเลท่ีเปนประตูสูสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ(ลาว,พมา,จีน) ทําใหสามารถรับ
ประโยชนจากโครงการความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 

S7 ผูเรียนการศึกษาพิเศษไดรับการศึกษาตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมและตรงประเภทความพิการให
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

S8 จังหวัดเชียงรายมีสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสามารถจัดการศึกษารองรับผูเรียนท่ีจบการศึกษาทุกระดับ  

 

/2. จุดออน... 
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2. จุดออน 

W1 คุณภาพของผูเรียน นักศึกษา ไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

W2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมครบตามเกณฑท่ีกําหนดและคุณวุฒิไมตรงสาขา ขาดความ

มั่นคงในอาชีพ ขวัญและกําลัง 

W3 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน สงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการทุกดาน  

W4 ครุภัณฑทางการศึกษาไมเพียงพอและไมรองรับกับสถานการณปจจุบัน 

W5 โครงสรางการบริหารงานของหนวยงานทางการศึกษา มีสายการบังคับบัญชาหลายช้ัน สงผล

ใหการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเปนไปไดชา 

W6 การติดตามชวยเหลือผูเรียนยังดําเนินการไดไมครอบคลุม ท่ัวถึง สงผลตอการออกกลางคันของ

ผูเรียน นักศึกษาทุกระดับ 

W7 การบริหารจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาท้ังระบบ  

ไมมีระบบบริหารจัดการท่ีชัดเจนสงผลตอการดูแลและจัดการศึกษาใหแกผูพิการ 

 

สภาพแวดลอมภายนอก 

 1. โอกาส 

O1 นโยบายของรัฐสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชนในดานการลงทุนทาง

การศึกษา ทําใหเกิดการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ

ในการแขงขันในประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะชีวิตของประชาชนโดยยึดตาม

หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

O2 การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู สงผลใหการจัดการศึกษา

มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และผูรับบริการไดรับโอกาส

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 

O3 หนวยงานองคกรตางๆ ชุมชน ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษา มีความเช่ือมั่น 

ต่ืนตัวและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

O4 จังหวัดเชียงรายเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประตูการคาชายแดน เปนศูนยกลางทางการศึกษา

ในอนุภูมิภาคกลุมลุมนํ้าโขง สงเสริมนโยบายในการเปดโอกาสทาง 

การศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาตางชาติ 
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2. อุปสรรค 

T1 ผูปกครองสวนใหญยังยากจน  ไมสามารถสงบุตรหลานเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน  แมรัฐบาลจะมี
นโยบายสนับสนุนคาใชจายการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผลใหผูปกครองบางคนตองใหบุตรหลาน 
ไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัว รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย กอใหเกิดปญหาเด็ก
ตกหลน และออกกลางคันจํานวนมาก  

T2 ผูปกครองของเด็กพิเศษมีถ่ินท่ีอยูอาศัยหางไกลและมีฐานะยากจน สงผลใหเด็กไมไดรับบริการ
ตามแผนท่ีกําหนด และสวนใหญมีรายไดไมเพียงพอตองออกไปทํางานตางจังหวัดและท้ิงลูก
ใหอยูกับญาติผูใหญสงผลใหผูเรียนไมไดรับการดูแล พัฒนา เทาท่ีควร 

T3 คานิยมของผูปกครองในการสงเด็กเขาเรียนโรงเรียนยอดนิยม ทําใหเกิดปญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก และคานิยมใหบุตรหลาน เรียนตอในสายสามัญมากกวาใน สายอาชีพ 

T4 ท่ีต้ังของสถานศึกษาสวนหน่ึงอยูบนพื้นท่ีสูง การคมนาคมไมสะดวก มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนความไมสงบตามแนวชายแดน เปนอุปสรรคในการสื่อสาร
และการจัดการเรียนรูใหแกเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ และการเกิดปญหาการใชแรงงานเด็ก 
การคามนุษย และการต้ังครรภในวัยเรียน 

T5 สภาพพื้นท่ีบางแหงไมเอื้อตอการใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ดาน ICT ไมเพียงพอตอ
ความตองการของสถานศึกษา ผูปกครองและผูเรียนขาดความตระหนักในการนําเทคโนโลยี
ไปใชใหเหมาะสม  

T6 การดําเนินงานบางเร่ืองยังขาดกฎหมายรองรับ ไดแก การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล เปนตน    

T7 ความรวมมือและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาจากองคกรอื่น ยังไมท่ัวถึง ไมเปนรูปธรรม 
และมีสวนรวมนอยในการจัดการศึกษาของคนพิการ 

T8 การอพยพโยกยายของประชากร สงผลตอการวางแผนการจัดการศึกษา เชน การเกณฑเด็ก
และการรับผูเรียน เปนตน 

T9 จังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูป ไมเพียงพอ 
สําหรับการฝกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

T10 สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง และประชากรวัยเรียนในชวงวัยรุน มีความเสี่ยงตอยาเสพติด
และกอปญหาทางสังคม 

T11 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไมครอบคลุมทุกพื้นท่ี สงผลใหผูเรียนเรียนตอสายสามัญ
มากกวาสายอาชีพ 

T12 รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอตอการจัดการศึกษาทุกระดับ 

 



สวนท่ี 3 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 

 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดศึกษาวิเคราะหบริบทท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรร) และบริบทตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาเช่ือมโยงกับอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด กําหนด
เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ดังนี้  

 วิสัยทัศน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเปนองคกรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ

โดยใชจังหวัดเปนฐาน เพื่อขยายโอกาส สรางความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้าทางดานการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปล่ียนแปลง ท่ีสอดคลองกับบริบทของจังหวัด และกาวสูความเปน
สากลบนพื้นฐานความเปนไทย  

พันธกิจ 
1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอยางท่ัวถึง 

เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 2. เสริมสรางคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคลองกับบริบทของ
จังหวัดและกาวสูความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 
 3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแกผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดเพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถปรับตัวทันตอความเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก 
 4. เสริมสราง พัฒนา และดําเนินการตามระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการความรวมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

 เปาประสงครวม 
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเสมอภาค 
2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ  

ในการแขงขันของประเทศ 
/ยุทธศาสตรท่ี 3... 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 เปาประสงคตามประเด็นยทุธศาสตร 
 1. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง 
  2. ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนองความตองการของตลาดงาน
และประเทศ 
  3. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
  4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
   5. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  6. หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 ตัวช้ีวัดเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเปาประสงค  คาเปาหมาย 

เปาประสงคที่ 1 ผูเรียนไดรบัการศึกษาที่มีคณุภาพที่สอดคลองเหมาะสม
กับการเสริมสรางความม่ันคง 

 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรัก
และการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

รอยละ 100 

2. รอยละของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดหรือภัย
คุกคามในรูปแบบใหม 

รอยละ 80 

เปาประสงค 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่สนอง
ความตองการของตลาดงานและประเทศ 

 

3. จํานวนผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูสูการพัฒนาการศึกษา  2 โครงการ 

เปาประสงคที่ 3 ผูเรียนไดรับการศกึษาที่มีคุณภาพและมีทักษะของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21 

 

4. รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชามากกวารอยละ 50 เพิ่มข้ึน 

เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา 

5. รอยละของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
และนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

รอยละ 80 

เปาประสงคที่ 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค  

6. รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน ไดรับการศึกษาในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

รอยละ 60 

เปาประสงคที่ 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

7. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสราง
ความตระหนักรูในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รอยละ 80 

 /8. รอยละของ... 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงค  คาเปาหมาย 

8. รอยละของผูท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสรางความตระหนักรูใน
เร่ืองการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม  

รอยละ 80 

เปาประสงคที่ 6 หนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

9. ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
   *ระดับมาตรฐาน หมายถึง สวนราชการมีผลการดําเนินงานอยูในระดับ 
สูงกวาเปาหมาย ไมครบทุกองคประกอบท่ีประเมิน แตไมมีองคประกอบใด
องคประกอบหน่ึงไดรับการประเมินในระดับตํ่ากวาเปาหมาย  

ระดับมาตรฐาน* 

10. รอยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของการ
ดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายตามเกณฑ ITA 
(Integrity and transparency Assessment)  

ไมนอยกวาปท่ีผานมา 

11. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตอการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

รอยละ 80 

 

กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ 
    1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง 
พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
    1.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
   กลยุทธ 
    2.1 เสริมสรางทักษะกําลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
ในพื้นท่ีและภูมิภาค 
    2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศของ
ผูเรียน 
    2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
    กลยุทธ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลใหทันกับความกาวหนาและการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและสังคม
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย บริบทพื้นท่ี ภูมิภาค ยุทธศาสตร
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

/3.2 สงเสริม... 
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     3.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม    
ทวิศึกษา) 
     3.3 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผู เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง      
     3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ 
   4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ
กลุมเปาหมาย 
   4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ   
การเรียนรูตลอดชีวิต  

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม   
    กลยุทธ  
     5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
     5.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
ในพืน้ท่ีและภูมิภาค 
     5.3 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต  

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ 

    6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปน

เอกภาพ เช่ือมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 
    6.3 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน

    6.4 ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอื้อตอการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

    6.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางสวนกลาง 
ภาค และจังหวัด 

    6.6 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นท่ีและภูมิภาคให
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา  

6.7 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
    6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ   
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หนวย : บาท)

รวมงบประมาณ (ไมรวมเงินนอกงบประมาณ)                                          10,726,166

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ -                                                    

2. แผนงานพื้นฐาน 9,072,966                                           

  2.1 แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง -                                                    

       1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต -                                                       

 2.2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 9,072,966                                           

       1) ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา 9,072,966

       2) ผลผลิต : หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา -                                                       

       3) ผลผลิต : ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม -                                                       

       4) ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ -                                                       

       5) ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย -                                                       

       6) ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -                                                       

       7) ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน -                                                       

       8) ผลผลิต : ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรียนเอกชน -                                                       

3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน -                                                    

  3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน -                                                       

  3.2 โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน -                                                       

  3.3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -                                                       

    สวนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

              ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร )
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หนวย : บาท)

4. แผนงานบูรณาการ 1,653,200                                           

 4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต -                                                       

 4.2 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด -                                                       

 4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร -                                                       

 4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล -                                                       

 4.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                                                       

 4.6 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค -                                                       

 4.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต -                                                       

 4.8 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 1,653,200                                              

 4.9 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ -                                                       

5. กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน (เงินนอกงบประมาณ) -                                                    

5.1 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา -                                                       

5.2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู -                                                       



สวนที่ 5
งาน/โครงการตามแผนงานพื้นฐาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม

ยุทธฯ 

ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผนพัฒ

นา 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ 

สป.

ยุทธฯ 

ศธจ.ชร.

ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา    669,492 3,813,692 3,254,392 1,335,392 9,072,966 

กิจกรรม : สนับสนุนเทคโนโลยี

เพื่อการปฏิบัติงาน
38,520    832,220   38,520    38,520    947,780    

1. งานบริหารจัดการสํานักงาน

งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม
38,520     38,520     38,520     38,520     154,080     

ต.ค.61-

ก.ย.62 กนผ./กอก

2. งบลงทุน (ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 793,700 793,700 ม.ค.-ก.พ.62 กอก.

กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในสวนภูมิภาค
630,972 2,981,472 3,215,872 1,296,872 8,125,186 

1. งบดําเนินงาน (บริหารจัดการสํานักงาน)    630,972    630,972    630,972    630,972 2,523,886

1.1 งบดําเนินงาน (คาตอบแทน คาใชสอย 

และคาวัสดุ) รวม 3 รายการไวดวยแลว ไดแก

        1) รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติงานให

ราชการจังหวัดละ 2 คน อัตราเดือนละ 

15,000 บาท

        2) รายการคาจางเหมาบริการเพื่อเปน

คาจางที่จําเปนของหนวยงาน ไดแก

             2.1) คาจางเหมาทําความสะอาด

สํานักงาน

             2.2) คาจางพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย

              2.3) คาจางพนักงานขับรถ

              2.4) คาจางถายเอกสาร

        3) รายการคาเชารถยนต เปนงบผูกพัน

 5 ป (ป 2561-2565) และในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จัดสรรใหตามวงเงินที่หนวยงาน

ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลวในป 

พ.ศ. 2561

    532,972     532,972     532,972     532,972 2,131,886
ต.ค.61-

ก.ย.62
กอก.

สอดคลอง
กลุม/

หนวยที่

รับผิดชอบ

ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

ของโครงการ

เปาหมาย

ของโครงการ

งบประมาณ (หนวย : บาท)

 ระยะเวลา
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ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม

ยุทธฯ 

ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผนพัฒ

นา 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ 

สป.

ยุทธฯ 

ศธจ.ชร.

สอดคลอง
กลุม/

หนวยที่

รับผิดชอบ

ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

ของโครงการ

เปาหมาย

ของโครงการ

งบประมาณ (หนวย : บาท)

 ระยะเวลา

1.2 คาสาธารณูปโภค      98,000      98,000      98,000      98,000 392,000
ต.ค.61-

ก.ย.62
กอก.

2. งบลงทุน 2,263,500 2,488,100 541,100 5,292,700 
ต.ค.61-

ก.ย.62
กอก.

    2.1 ครุภัณฑ 1,263,500 1,263,500 ม.ค.-ม.ีค.62 กอก.

          1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร     187,700 187,700     ม.ค.-ม.ีค.62 กอก.

          2) ครุภัณฑสํานักงาน 1,075,800 1,075,800 ม.ค.-ม.ีค.62 กอก.

    2.2 ที่ดินสิ่งกอสราง 1,000,000 2,488,100 541,100 4,029,200 ม.ค.-ม.ีค.62 กอก.

          1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและ

สิ่งกอสรางประกอบ 1,000,000 2,000,000 541,100 3,541,100 ม.ค.-ก.ย.62 กอก.

          2) คาสิ่งกอสรางอื่น 275,300 275,300     
เม.ย.-พ.ค.

62
กอก.

              2.1) กอสรางหองเวรยาม 132,000 132,000     
เม.ย.-พ.ค.

62
กอก.

              2.2) กอสรางเสาธง 143,300 143,300     
เม.ย.-พ.ค.

62
กอก.

          3) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 212,800 212,800     
เม.ย.-พ.ค.

62
กอก.
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ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม

ยุทธฯ 

ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผนพัฒ

นา 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ 

สป.

ยุทธฯ 

ศธจ.ชร.

สอดคลอง
กลุม/

หนวยที่

รับผิดชอบ

ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

ของโครงการ

เปาหมาย

ของโครงการ

งบประมาณ (หนวย : บาท)

 ระยะเวลา

3. งบรายจายอื่น - 87,000 96,800 124,800 308,600 

   3.1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ

พัฒนาการศึกษาพื้นที่

ชายแดน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2562 จังหวัดเชียงราย 

(ฉบับปรับปรุงตาม

งบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรร)

2. เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ

พัฒนาการศึกษาพื้นที่

ชายแดน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2563 จังหวัดเชียงราย 

(ฉบับจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจาย

ประจําป)

หนวยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัด

เชียงรายที่มีพื้นที่ติด

ประเทศเพื่อนบาน 

ไดแก อ.แมจัน อ.แม

ฟาหลวง อ.แมสาย อ.

เชียงแสน อ.เชียงของ

 อ.เวียงแกน และ อ.

เทิง

1. จํานวนแผนปฏิบัติ

ราชการพัฒนาการศึกษา

พื้นที่ชายแดน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จังหวัดเชียงราย (ฉบับ

ปรับปรุงตามงบประมาณที่

ไดรับการจัดสรร) จํานวน 1

 ฉบับ

2. จํานวนแผนปฏิบัติ

ราชการพัฒนาการศึกษา

พื้นที่ชายแดน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัดเชียงราย (ฉบับ

จัดทําคําของบประมาณ

รายจายประจําป) จํานวน 1

 ฉบับ

37,000     36,800     73,800
ก.พ.-เม.ย.

62
กนผ. 1 1 - 5 1 1 1        



46

ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม

ยุทธฯ 

ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผนพัฒ

นา 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ 

สป.

ยุทธฯ 

ศธจ.ชร.

สอดคลอง
กลุม/

หนวยที่

รับผิดชอบ

ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

ของโครงการ

เปาหมาย

ของโครงการ

งบประมาณ (หนวย : บาท)

 ระยะเวลา

   3.2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัด

เพื่อทบทวน

แผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเชียงราย /

จัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 จังหวัดเชียงราย 

(ฉบับจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจาย

ประจําป) และ

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของ

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงราย (ฉบับ

ปรับปรุงตาม

งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร)

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงรายจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัด แผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 (ฉบับจัดทําคํา

ของบประมาณ

รายจายประจําป) 

และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2562 (ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร)

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงรายมีแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (ฉบับจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจาย

ประจําป) และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ฉบับปรับปรุงตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

รวม 3 ฉบับ

10,000 20,000 30,000 60,000
 ม.ค.-ก.ย.

62
กนผ. 6 33 - 6 6 6 6

   3.3 โครงการนิเทศ ตรวจ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อสนับสนุนการ

ตรวจราชการของ

ผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

และสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 16

2. เพื่อประสานงาน 

ติดตามความกาวหนา 

ความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค และ

เสนอแนะแก

สถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาใน

จังหวัดเชียงราย

หนวยงานทางการ

ศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

ในจังหวัดเชียงราย มี

ความพรอมรับการ

ตรวจติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

นโยบายการตรวจ

ราชการ

รอยละของสถานศึกษาใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในจังหวัด มีความพรอมรับ

การตรวจติดตามผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายการ

ตรวจราชการ  (รอยละ 100)

     40,000      40,000      40,000 120,000     ม.ค.-ก.ย.62 กนต. 6 33 - 6 6 6 6        
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ตัวชี้วัด/

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม

ยุทธฯ 

ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผนพัฒ

นา 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ 

สป.

ยุทธฯ 

ศธจ.ชร.

สอดคลอง
กลุม/

หนวยที่

รับผิดชอบ

ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

ของโครงการ

เปาหมาย

ของโครงการ

งบประมาณ (หนวย : บาท)

 ระยะเวลา

   3.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร

ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรูความเขาใจ

ในบทบาท ภารกิจ 

และการบริหาร

ราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาคที่ชัดเจน

ยิ่งขึ้น

2. เพื่อใหบุคลากร

ไดรับความรู 

ประสบการณ และ

แนวทางเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อ

ขับเคลื่อนภารกิจของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาค

บุคลากรในสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ

การอบรมพัฒนาครบตาม

เปาหมายที่กําหนด  

(รอยละ 100)

     54,800 54,800       ก.ค.-ส.ค..62 กอก. 6 34 - 6 6 6 6        

หมายเหตุ 1. กนผ. หมายถึง กลุมนโยบายและแผน

2. กอก. หมายถึง กลุมอํานวยการ

3. กนต. หมายถึง กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล



สวนที่ 6
งาน/โครงการแผนงานบูรณาการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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ไตรมาส

 1

ไตรมาส

 2

ไตรมาส

 3

ไตรมาส

 4
รวม

ตน

ทาง

กลาง

ทาง

ปลาย

ทาง

ยุทธฯ 

 ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนา

 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ

 สป./สนง.

ศธจ.ชร.

-      365,200 420,000 254,000 1,039,200 

1. โครงการ TFE 

(Teams For 

Education)

1. เพื่อเปนศูนยกลางขอมูล

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ

กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ระดับจังหวัด

2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูและถายทอดองค

ความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนน

ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชา

ต่ํากวาเกณฑคะแนน รอยละ 50

 แกหนวยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษา

3. เพื่อใหสถานศึกษามีรอยละ

ของนักเรียนที่คะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑ

เพิ่มขึ้น

ผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูเรียนใน

สถานศึกษาทุกสังกัดใน

พื้นที่จังหวัด

1. มีศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา การบูรณาการดานการ

เรียนรูระหวางหนวยงานทาง

การศึกษาทุกสังกัดในระดับจังหวัด

2. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู และถายทอดองคความรู

เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา

นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละ

วิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 

เพิ่มขึ้นระดับจังหวัด (อยางนอย 1 

แนวทาง)

3. สถานศึกษามีรอยละของนักเรียน

ที่คะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละ

วิชาผานเกณฑรอยละ 50 เเพิ่มขึ้น 

(เพิ่มขึ้น)

กนต. -      210,000 210,000 210,000 630,000  จ.เชียงราย ม.ค.-

ก.ย. 62
3 13  - 1 3 3

กิจกรรมหลัก : การสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู

แผนงานบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง

เปาหมายแผนงาน :  ผูเรียนและประชาชนกลุมเปาหมาย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ

แนวทางการ

ดําเนินงาน/

ตัวชี้วัดแนวทาง/

โครงการเทียบเทา

ผลผลิต/กิจกรรม

หลัก/โครงการ

วัตถุประสงค เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด/

คาเปาหมาย

งบประมาณ : บาท)

พื้นที่

เปาหมาย

ระยะ

เวลา

ลักษณะโครงการ

กลุม/

หนวยที่

รับผิด

ชอบ

ความสอดคลอง

  แผนงานบูรณาการ 
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ไตรมาส

 1

ไตรมาส

 2

ไตรมาส

 3

ไตรมาส

 4
รวม

ตน

ทาง

กลาง

ทาง

ปลาย

ทาง

ยุทธฯ 

 ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนา

 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ

 สป./สนง.

ศธจ.ชร.

แนวทางการ

ดําเนินงาน/

ตัวชี้วัดแนวทาง/

โครงการเทียบเทา

ผลผลิต/กิจกรรม

หลัก/โครงการ

วัตถุประสงค เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด/

คาเปาหมาย

งบประมาณ : บาท)

พื้นที่

เปาหมาย

ระยะ

เวลา

ลักษณะโครงการ

กลุม/

หนวยที่

รับผิด

ชอบ

ความสอดคลอง

2. โครงการ 

Coaching Teams

เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ

 ติดตามและประเมินผลการ

บริหารการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานในระดับจังหวัดที่มี

ความสอดคลองเหมาะสมตาม

บริบทของพื้นที่

2. เพื่อสรางเครือขายความ

รวมมือในการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อ

พัฒนาการศึกษาและยกระดับ

คุณภาพของผูเรียน

1. มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่

รับผิดชอบที่สอดคลองเหมาะสม

ตามบริบทของพื้นที่อยางนอย 1 

แนวทาง

2. มี Supervisor Teams ระดับ

จังหวัด เพื่อเปนศูนยกลางการบูรณา

การดานการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานในพื้นที่ 

3. สถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลตามแนวทาง

ที่พัฒนาขึ้น มีรอยละของนักเรียนที่

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน

แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 

50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

กนต. 155,200 210,000 44,000 409,200  จ.เชียงราย ม.ค.-

ก.ย. 62
3 13  - 1 3 31. มีแนวทางการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล

การบริหารการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ระดับจังหวัดที่สอดคลอง

เหมาะสมตามบริบทของ

พื้นที่ อยางนอย 1 แนวทาง

2. มี Supervisor Teams

 ระดับจังหวัด

3. มีเอกสารผลการพัฒนา

แนวทางการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานในระดับจังหวัดที่

สอดคลองเหมาะสมตาม

บริบทของพื้นที่ เพื่อเสนอ

ผูบริหารของ

กระทรวงศึกษาธิการ และ

เผยแพรแกหนวยงานที่

เกี่ยวของ นําไปใช จํานวน

 100 เลม
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ไตรมาส

 1

ไตรมาส

 2

ไตรมาส

 3

ไตรมาส

 4
รวม

ตน

ทาง

กลาง

ทาง

ปลาย

ทาง

ยุทธฯ 

 ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนา

 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ

 สป./สนง.

ศธจ.ชร.

แนวทางการ

ดําเนินงาน/

ตัวชี้วัดแนวทาง/

โครงการเทียบเทา

ผลผลิต/กิจกรรม

หลัก/โครงการ

วัตถุประสงค เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด/

คาเปาหมาย

งบประมาณ : บาท)

พื้นที่

เปาหมาย

ระยะ

เวลา

ลักษณะโครงการ

กลุม/

หนวยที่

รับผิด

ชอบ

ความสอดคลอง

-      100,000 120,000 120,000 340,000 

3. โครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา

การจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับพื้นที่

 (จังหวัด)

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพื้นที่ใหมีคุณภาพ 

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยที่กําหนดไว

2. เพื่อขยายผลและตอยอด

การดําเนินงานเกี่ยวกับการนํา

ผลงานวิจัยนวัตกรรม รูปแบบ/

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาปฐมวัยไปสู

หนวยงานและสถานศึกษาให

ครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น

3. เพื่อบูรณาการการทํางาน

รวมกัน ในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของใน

สวนกลาง และสวนภูมิภาคให

เปนในทิศทางเดียวกัน

ผูบริหาร ครูผูสอน 

บุคลากรที่เกี่ยวของ 

หนวยงาน และ

สถานศึกษาที่จัด

การศึกษาปฐมวัยของ

ทุกสังกัด ในระดับพื้นที่ 

(จังหวัด )

1. รอยละของสถานศึกษาที่จัด

การศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 

1-3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน (รอย

ละ 50)

กนต. -      100,000 120,000 120,000 340,000  จ.เชียงราย ม.ค.-

ก.ย. 62
3 13  - 1 3 3

กิจกรรมหลัก : สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู
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ไตรมาส

 1

ไตรมาส

 2

ไตรมาส

 3

ไตรมาส

 4
รวม

ตน

ทาง

กลาง

ทาง

ปลาย

ทาง

ยุทธฯ 

 ชาติ 

20 ป

แผน

แมบท 

ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนา

 12

ยุทธฯ

 ศธ.

ยุทธฯ

 สป./สนง.

ศธจ.ชร.

แนวทางการ

ดําเนินงาน/

ตัวชี้วัดแนวทาง/

โครงการเทียบเทา

ผลผลิต/กิจกรรม

หลัก/โครงการ

วัตถุประสงค เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด/

คาเปาหมาย

งบประมาณ : บาท)

พื้นที่

เปาหมาย

ระยะ

เวลา

ลักษณะโครงการ

กลุม/

หนวยที่

รับผิด

ชอบ

ความสอดคลอง

- 90,000 93,000 91,000 274,000 

4. โครงการเพิ่ม

โอกาสเขาถึง

การศึกษาของเด็ก

ดอยโอกาส เด็กออก

กลางคัน และเด็ก

ตกหลนในรูปแบบที่

เหมาะสม

1. เพื่อใหมีขอมูลเด็กดอย

โอกาส เด็กออกกลางคัน และ

เด็กตกหลนในจังหวัด 

สนับสนุนการบูรณาการ

แกปญหาเด็กนอกระบบ

การศึกษาและเด็กออกกลางคัน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อใหเด็กดอยโอกาส เด็ก

ออกกลางคัน และเด็กตกหลน 

ไดรับโอกาสการเขาถึง

การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม

1. สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดมีขอมูลเด็กดอย

โอกาส เด็กออกกลางคัน

 และเด็กตกหลน  

2. เด็กดอยโอกาส เด็ก

ออกกลางคัน และเด็ก

ตกหลน ไดรับโอกาสการ

เขาถึงการศึกษาใน

รูปแบบที่เหมาะสม

กลุมเปาหมาย

1. นักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ประชากรวัยเรียน

ชวงอายุ 3-18 ป 

3. หนวยงานทางการ

ศึกษา

รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็กออก

กลางคัน ไดเขารับการศึกษาใน

รูปแบบที่เหมาะสม (รอยละ 60)

กพศ. - 90,000 93,000 91,000 274,000  จ.เชียงราย ม.ค.-

ก.ย. 62
3 12  - 1 4 4

หมายเหตุ กพศ. หมายถึง กลุมพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมหลัก : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต



สวนที่ 7 
ระบบการตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวดัเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 

 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562       
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) กําหนด            
ให กลุม/หนวย ในสังกัดดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 

 1. การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนา/ผลการ
ดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกําหนดใหมีการรายงาน       
3 รูปแบบ ไดแก 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป โดยใชแบบรายงาน สงป.301, 
302 เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและการใชจายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตแผน/งาน/
โครงการ/งบประมาณ ท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับจัดสรร 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําป (รายไตรมาส) ภายใตแผน/งาน/โครงการ/งบประมาณ ท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ไดรับจัดสรร เปนการรายงานผลความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ ของแผน/งาน/โครงการท่ี
กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ พรอมท้ังปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เปนรายไตรมาส  
  ท้ังนี้ การรายงานในขอ 1.1 และขอ 1.2 กําหนดใหรายงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ป    
และใหมีการรายงานตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสท่ี 1  ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม ของปงบประมาณ 
   ไตรมาสท่ี 2  ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 15 เมษายน ของปงบประมาณ 
   ไตรมาสท่ี 3  ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม ของปงบประมาณ 
   ไตรมาสท่ี 4   ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 15 ตุลาคม ของปงบประมาณ 
  1.3 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) เมื่อ
ส้ินสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

/2. การประเมินผล… 
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 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เปนการประเมินผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อส้ินสุดการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายของโครงการ    
ท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
  2.1 ศึกษาและวิเคราะหเปาหมายของโครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช
เปนกรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
   - เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินท่ีจัดทําข้ึน เพื่อเก็บขอมูลจากกลุม/หนวย เมื่อ
ส้ินสุดการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ 
   - รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสของกลุม/หนวย 
  2.3 การจัดทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดย
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
 

------------------------- 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

1.  หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0208/14428 ลงวันท่ี 12  ธันวาคม  2561 
เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

2. คําส่ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท่ี 804/2561  ลงวันท่ี 17  ธันวาคม  2561 เรื่อง แตงต้ังคณะ 
ทํางานจัดทํา 

1) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2564) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับ
ทบทวน) 

2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

3) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)  
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