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ส่วนที่ 3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                               
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
  

 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพ่ือขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ความ
เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 2. เสริมสร้างคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 3. พัฒนาทกัษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
 4. เสริมสร้าง พัฒนา และด าเนินการตามระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้ เรียนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ประชากรทุกช่วงวัยทั้งในเขตพ้ืนที่ปกติ และในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้     

ตามความจ าเป็นต้องการอย่างมีคุณภาพ 
3. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถ

ศึกษาต่อและหรือประกอบอาชีพตามความต้องการ 
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4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไป
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและหรือน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเต็มศักยภาพ
ของบุคคล 

6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  
8. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9. ผู้เรียนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 

10. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
12. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
13. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
14. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ของทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ รายประเด็นยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ประชากรทุกช่วงวัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตามความจ าเป็นต้องการ

อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารง

รักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเพ่ิมข้ึน 

2. สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอนในการป้องกันภัยพิบัต ิ

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มข้ึน 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของประชากรทุกช่วงวัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้าน

อาชีพ มีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
6. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตร

ใหส้อดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถ่ินเพิ่มขึ้น 
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7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มข้ึน 

8. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่พิเศษ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที ่

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 

พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันภัยพิบัติ 
5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 

โครงการแผนงานพื้นฐาน 
1. โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

 2. โครงการพร้อมเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ 
4. โครงการการจัดระเบียบสังคมเพ่ือเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันส าคัญประจ าปี พ.ศ. 2562 

โครงการแผนงานบูรณาการ 
1. โครงการขับเคลื่อนปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และการก าหนดคุณลักษณะเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพฒันาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถ

ศึกษาต่อและหรือประกอบอาชีพตามความต้องการ 
2. หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไป

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและหรือน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
3. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการ

ของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสังคม 
 4. คร ูคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 
 5. คร ูคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้มีความรู้
ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ 
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 6. ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพและมีผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 7. พัฒนาครูให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ให้มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของครูในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และ
การใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษา
ในการพัฒนาครู 

3. จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

4. หน่วยงานและสถานศึกษามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานวิจัยที่สามารถแก้ไข พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 6. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
 7. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
 8. ร้อยละของก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
 9. ร้อยละของสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
 10. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ์  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

4. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนา

อาชีพ และการสาธารณสุข ให้กับประชาชน 

โครงการแผนงานพื้นฐาน 
1. โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเชียงราย 
2. โครงการการวิจัยแบบปฏิบัติที่ดีและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
3. โครงการมหกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 
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  4. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู 
5. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว 
6. โครงการประชุมสัมมนาสัญจรกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ 

  7. โครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. โครงการพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ ด้านระเบียบ กฎหมาย และการรักษาวินัย 
9. โครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
10. โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
11. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

  12. โครงการงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการข้าราชการในส านักงาน 

โครงการแผนงานบูรณาการ 
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ 
1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา เรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เต็มศักยภาพของบุคคล 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษา และ ทักษะเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
2. รอ้ยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

ความสุขเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพ่ิมขึ้น 
6. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
7. รอ้ยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและ

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
8. จ านวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน 
9. มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ

ให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 
10. มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ

ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
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11. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน 
3. พัฒนาแบบจ าลองการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 
4. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงราย 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
7. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
9. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการแผนงานพื้นฐาน 
1. โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทั้งระบบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามมาตรฐานและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน พัฒนาสู่สากล  
2. ประชากรจังหวัดเชียงรายทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ 
3. รอ้ยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน (จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 
4. รอ้ยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
5. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
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6. มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง  กลุ่มที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

7. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 
DLTV, ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

8. มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บรกิาร
และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาสถานศึกษาทุกพ้ืนที่ให้มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน  
2.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

แต่ละบุคคล 
3. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
5. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 

โครงการแผนงานพื้นฐาน 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษเรียนรวมจังหวัดเชียงราย 
2. โครงการพัฒนาครูสู่ Thailand 4.0 
3. โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเยาวชนยุค 4.0 
4. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

    5. โครงการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน 
6. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT. 

โครงการแผนงานบูรณาการ 
1. โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการมีงานท าส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 
 2. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 
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 3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
หลักการด ารงชีวิตในสังคมและครอบครัว 

4. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
 5. รอ้ยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ
ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 6. จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มข้ึน 
 
 กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการแผนงานพื้นฐาน 
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา

ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพ่ือการนิเทศ  

ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
4. โครงการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
5. โครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
6. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
7. โครงการการจัดงานบรวงสรวงพญามังรายมหาราชและพิธีรดน้ าด าหัว เนื่องในเทศกาล

ประเพณีสงกรานต์  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ของทุกหน่วยงาน 
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เป็น

ปัจจุบัน ครอบคลุม ถูกต้อง สามารถให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ตัวช้ีวัด 
 1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 
 2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 4. จ านวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ประสานส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน และสถานศึกษา 

โครงการแผนงานพื้นฐาน 
1. โครงการส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
3. โครงการส่งเสริมและ ตรวจติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

(ตรวจ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ) 
4. โครงการตรวจ ติดตาม การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนและ

นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ, เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว, เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน, เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 

5. โครงการประชุมการวางแผนอัตราก าลัง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษา 

  6. โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ตามที่ด าเนินการสรรหาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

7. โครงการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
8. โครงการกิจกรรม 5 ส. 

  9. โครงการพัฒนางานสารบรรณ ( E-Office) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
10. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
12. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
13. โครงการการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

จังหวัดเชียงราย 
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14. โครงการการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
15. โครงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
16. โครงการจัดท าแผนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 


