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(ก) 
 

 คำนำ 
 

ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
ของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดที่มีความจำเป็น 
หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ 
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผน
ระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบ 
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและ
หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงวัตถุประสงค ์
 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

กลุ่มนโยบายและแผน 



(ข) 
 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 

และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้

ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

ของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดที่มีความจำเป็น 

หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ 

ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่น  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผน

ระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย

และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 

Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบ 

ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและ

หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ 

ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 

“เชียงรายเมืองแห่งการศึกษา พัฒนากำลังคนสู่สังคมสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย” 



(ค) 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสังคมและความเป็นพลเมืองของประเทศชาติ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ชุมชนเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับตัวได้ 
3. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเขต

เศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) 
4. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 

5. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นคลังสมองและระดม
ทรัพยากรในชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 เป้าประสงค์ 
1. มีงบประมาณเพียงพอต่อการตอบสนองประเด็นการพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชยีงราย 
2. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาครอบคลุมนโยบายของต้นสังกัดและของจังหวัด

เชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคม
สร้างสรรค ์

3. มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนา
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

4. มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อประเด็น
การพัฒนาทั้ง 3 ประเด็น และประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

5. มีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

6. มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือภาวะการมีการทำในต่างประเทศ 

  ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 

สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยสอดคล้อง
กับศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคที่
เท่าเทียม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย



(ง) 
 

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,479,235.52  1,416,385.52  1,417,935.52  1,411,025.52   5,724,582.08  
2. งบบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบา้นข้าราชการ)  493,350.00 493,350.00 493,350.00 493,350.00 1,973,400.00 
3. งบลงทุน  - - - - - 
4. งบดำเนินงาน (งบบริหารจัดการสำนักงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)  425,850.00 423,350.00 425,850.00 423,350.00 1,698,400.00 

 4.1 ค่าตอบแทน  131,100.00 126,100.00 126,100.00 126,100.00 509,400.00 
      1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กศจ. และ อนกุรรมการใน กศจ.  106,100.00 108,600.00 111,100.00 108,600.00 434,400.00 
      2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ไม่ใช่ กศจ. และ อนกุรรมการใน กศจ.  7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00 
      3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 
 4.2 ค่าใช้สอย  215,250.00 215,250.00 215,250.00 215,250.00 861,000.00 
      1) งบบริหารราชการ (CEO)  17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 70,000.00 
      2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะเดินทางไปราชการ  52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 210,000.00 
      3) ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท/เดือน   18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 72,000.00 
      4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ สำนักงาน)  7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000.00 
      5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร และประชุมอื่น ๆ  15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 
      6) ค่าจ้างพนักงานจ้างปฏิบตัิงานขับรถยนต ์  33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 132,000.00 
      7) ค่าจ้างพนักงานจ้างปฏิบตัิงานทำความสะอาด  33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 132,000.00 
      8) ค่าจ้างพนักงานจ้างปฏิบตัิงานจัดการงานทั่วไป  33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 132,000.00 
      9) ค่าจ้างตัดหญ้า สนง.ศธจ.เชียงราย  1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00 
      10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ  4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 18,000.00 
4.3 ค่าวัสด ุ  82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 328,000.00 

     1) ค่าวัสด ุ(สำนักงาน, คอมพิวเตอร์, งานบ้านงานครวั)  37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 150,000.00 
     2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00 
     3) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กศจ. และ อนุกรรมการใน กศจ.  19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 78,000.00 



(จ) 
 

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
5. งบดำเนินงาน (งบบริหารจัดการสำนักงานที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้
จัดทำโครงการรองรับ) 

 
410,620.52  410,620.52  410,620.52  410,620.52   1,642,482.08  

    5.1 ค่าสาธารณปูโภค   92,600.00 92,600.00 92,600.00 92,600.00 370,400.00 
    5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเช่าระบบอินเทอร์เน็ตของหนว่ยงาน  35,310.00 35,310.00 35,310.00 35,310.00 141,240.00 
    5.3 ค่าเชา่รถยนต์ (ได้รับจัดสรรเดือนละ 24,750 บาท : หมวดค่าใช้สอย)  74,250.00 74,250.00 74,250.00 74,250.00 297,000.00 
    5.4 ค่าเช่าสำนักงาน (เดือนละ 50,000 บาท : หมวดค่าใช้สอย)  150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00 
    5.5 รายการผูกพันค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ (หมวดค่าใช้สอย)  58,460.52 58,460.52 58,460.52 58,460.52 233,842.08 
6. งบรายจ่ายอื่น (งบที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้จัดทำโครงการรองรับ) - - - - - - 
7. งบเงินอุดหนุน (งบที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้จัดทำโครงการรองรับ) - - - - - - 
8. งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน (งบประมาณขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนา ของ สนง.ศธจ.เชียงราย) 

10  149,415.00     89,065.00      88,115.00     83,705.00     410,300.00   

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาเพื่อรองรับเมือง
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

4 -   56,500.00       29,500.00   -      86,000.00  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาเพื่อพฒันาทักษะอาชีพ 
โดยสอดคล้องกบัศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

- - - - - - 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาในการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคที่เท่าเทียม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย 

6   149,415.00    32,565.00    58,615.00    83,705.00    324,300.00  
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

 

ความเป็นมา 
 

ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้องใช้
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
ของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดที่มีความจำเป็น 
หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ 
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่น  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบ 
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น รายละเอียด ดังนี้  
 

วัตถุประสงค ์
  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

2 
 

 

วิธีการดำเนินงาน 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 และ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) 
(ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566-2570) (ร่าง) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) เป้าหมายที่  4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นโยบายและจุดเน้นกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
  2. กำหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  3. จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  4. ประสานกลุ่ม/หน่วยในสังกัดจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อผู้บริหาร 
  7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ที่ผู้บริหารสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันท่ี 4  ธันวาคม  2560 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศ ได้กำหนดไว้ในมาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็น

พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม  2560 เห็นชอบ

การจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ โดยแผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและ

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำข้ึนตามที่กฎหมาย

กำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงรายจึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร) ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ

และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 1)  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
   (1) เป้าหมาย 

1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง

ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี การดำเนินชีวิต 
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  2.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

2.1.2) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนา
ผู้นำชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการทำกิจกรรม 
รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิด
ได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

2.2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ต้ังครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 

2.2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
และนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพ    
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคม   
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

2.2.3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทำงานตามหลักการ
ทำงานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงิน
และมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวก
ด้านความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประการใหม่ และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทำงาน 
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2.2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำ
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 

2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้าง
ระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

2.3.1) การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ
ที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้าง
ผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียน
สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

2.3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้ 
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาท
เป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

2.3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบ
การประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่
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การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา
การศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะการให้สถานประกอบการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ วิชาชีพ 
นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก-
เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและ
แรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้ง
นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

2.3.5) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้น
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครู
ไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จาก
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.3.6) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้น
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา
สู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

2.4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬา และการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทย
มีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง 

2.4.1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือก
ในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ 
รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริม
ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ



7 
 

ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ตลอดจนการวิจัย 
    2.5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.5.1) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่
แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึง
จัดให้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
   (1) เป้าหมาย 

1.1) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
1.2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
   2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 

โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจาย
ทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อำเภอ ตำบล เพ่ือให้สามารถ
ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการ
ที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระ
ทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ และส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข 
ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาใน
ระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของ
คนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน 

2.2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
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2.2.1) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อน
เกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้
เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพ่ือยืดช่ วงเวลาและเพ่ิมโอกาสในการทำงานในยามสูงอายุและสร้าง
หลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการ
เตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และ
สมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟ้ืนฟูศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่ง
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และ
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันเพื่อเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ 
  3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
   (1) เป้าหมาย 

1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.1) ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการ

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้าง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

   2.1.1) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อยและตรวจสอบได้ 

2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร
งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ 
และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับ
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตาม
ประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  

2.2.1) ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการใน
ระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่
การพัฒนาระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ งการประสานความร่วมมือที่
หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม โดย
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่จัดเจน 

2.2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจ ในการ
สนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับ
ลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับ
พ้ืนที่ มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้า
ระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด และ
มีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี 

2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและ
การกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 

2.3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและปรับภารกิจและ
พันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิก
ภารกิจที่ไม่จำเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอ่ืนรับไปดำเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับ และหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจำเป็นจะต้องดำเนินการจะต้องกำหนดให้มี
โครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการ
บริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



10 
 

2.4.1) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกำหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส 
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครฐัให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ 
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็น
มืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.5.1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรมเพ่ิม
ความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน 
กำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่าง
คล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภาระงาน 

2.5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและ
สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับ
ภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มี
ความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นำ
ทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 

2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
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ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบต่อทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน 
และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวังให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

2.6.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ สุจริต 
กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
ตามท่ีกฎหมายกำหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
  4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
   (1) เป้าหมาย 

1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
1.3) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์

2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข
ให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชน
อยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็งส ามัคคีปรองดอง และ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 

2.1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้
คนชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุงจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งขาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ยึดถือหลักคำสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือคำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและ
ปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าใน
รูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย ตลอดจน
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อุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข  พร้อมทั้งส่วนร่วมในการ
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่าง
ปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง  
      2.1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งได้ผู้นำและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
อย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนา
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไก
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย  
    2.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม
ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      2.2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับ 
การแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนา
บ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่อาศัยการผนึกกำลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างคว าม
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัย
คุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่นการก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน 
การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด การขยายอำนาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่าง
รวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสำคัญที่ทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
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ความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสำคัญของ
ประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด  
    2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะ
รองรับปัญหาร่วมกันได้ 
     2.3.1) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก  
มีการพัฒนาไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดำเนินการและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ 
พร้อมคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิด
วิกฤตการณ์สำคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคง
ระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึง
ความสำคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวกหรืออำนาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยม
วิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 

  5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
   (1) เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย 
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุน ในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
      2.1.1) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหา
ความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
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และนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมต่อ
กับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านพร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอำนวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการ
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมี
มูลค่าเพ่ิมสูงโดยตระหนักถึงความยั่งยืน  
      2.1.2) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรม 
แห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญของไทย 
ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้าน
เพ่ือส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้าง
นวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่นและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรง
ขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดสำคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจำภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่
เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่
ภาคต่าง ๆ ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละ
จังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการ
ส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับ
การใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ่นขับเคลื่อนองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 

 2.1.3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล 
และเสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ
วางกรอบในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไป
เข้าถึงได้ มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร้างความมั่นคงในการเชื่อมโยง
เครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก และการสนับสนุนและเร่งรัดการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์ การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการเพ่ิมศักยภาพคนในสังคมด้วยการเข้าถึงความรู้ เครื่องมือบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่ง
ครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรมและการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการสร้างผลงาน 
ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการส ร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศอย่างเต็มท่ี 
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  6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 
   (1) เป้าหมาย 
    1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
    2. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.2) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้ง
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และดำเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือ
กำหนดอนาคตประเทศ 
      2.2.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    

2.2 แผนระดับที่ 2  
  2.2.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) (ฉบับ
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ) 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 12 ประเด็น ดังนี้ 

    (1) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
     (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น   
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
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     (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
       1.2.1) แผนย่อยที่  3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
       คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      1.2.2) แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
      ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
   (2) ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     2.2.1) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
      เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น  
     2.2.2) แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
       วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
     2.2.3) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
       แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

   2.2.4) แผนย่อย 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
       ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต 

เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

  (3) ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
   (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 
  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
    (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     3.2.1) แผนย่อย 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
     คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

   (4) ประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
    (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

 (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
4.2.1) แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ 
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

 (5) ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
  (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
    1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
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     2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 

   (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     5.2.1) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

    5.2.2) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
1. หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
2. หน่วยงานของรัฐดำเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย

เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
    5.2.3) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

   5.2.4) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

   (6) ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
    (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     6.2.1) แผนย่อย 3.1 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  (7) ประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง) 
    (7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 

อย่างเท่าเทียมและเปน็ธรรม 
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    (7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     7.2.1) แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
         กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

    (8) ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง)  
     (8.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

   (8.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ความม่ันคง 
     8.2.1) แผนย่อย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
     คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก

ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
    8.2.2) แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่นปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
  2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

   (9) ประเด็น 2 การต่างประเทศ (รอง) 
    (9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
  การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก 
  (9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
   9.2.1) แผนย่อย 3.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกัน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
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   (10) ประเด็น 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (รอง) 
   (10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

   (10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    10.2.1) แผนย่อย 3.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  

  (11) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (รอง) 
  (11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
   สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
  (11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

11.2.1) แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

   (12) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 
  (12.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

  (12.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
12.2.1) แผนย่อย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย NBxc 
  

 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ประกอบด้วย
แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน (ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวน 
การยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  เป็นแผนระดับ 2 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และเพ่ือสร้างการปฏิรูปที่ชัดเจนเฉพาะ จึงบรรจุกิจกรรมที่มี
ความสำคัญเร่งด่วนที่ดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน สามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ในช่วงปี 2564-2565 เป็นกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ (Big Rock) ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock นำไปสู่การปฏิบัติตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา 5 ปี โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะดำเนินการคู่ขนานไป
กับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะ
ภารกิจปกติของหน่วยงาน  
  ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 5 ด้าน 14 กิจกรรม
ปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ดังนี้    
  แผนการปฏิรูปประเทศ (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมาย : 1) บริการของรัฐ
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน 2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 5 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคน
เก่งดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต  
  แผนการปฏิรูปประเทศ (3) ด้านกฎหมาย เป้าหมาย : กฎหมายและกระบวนงาน 
ที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล 
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (5) ด้านเศรษฐกิจ  เป้าหมาย : ยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 
1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง : High Value Added และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็น
พลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาทักษะกำลังคน (Up-Skill, Re-Skill and New Skill) 
สำหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษา มาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
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 แผนการปฏิรูปประเทศ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์ และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่ (การดำเนินโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง)  
 แผนการปฏิรูปประเทศ (12) ด้านการศึกษา เป้าหมาย : ผู้ เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่
รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่
เกี่ยวข้อง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บคุลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการสามารถดำเนินการประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ 
ผ่านกลไกของแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทุกด้านของแผนการปฏิรูปประเทศมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนระดับ 2 อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1112/5672 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565) 

  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสาม พ.ศ. 2566-2570 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ.2566-2570) มีวัตถุประสงค์

เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” หมายถึง การสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทัน
พลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมกับการยกระดับ
กิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม และได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา จำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การปรับ
โครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐาน 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความสามารถ
ของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ดังนั้น เพ่ือถ่ายทอด
เป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือให้เกิดการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศ
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ไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการ 
พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”  
 ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายการพัฒนาที่เชื่อมโยง
กับเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 5 หมุดหมาย ดังนี้  
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2 ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการนำ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความสามารถในการ
ทำกำไรให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น และกลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ เป้าหมาย : เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น กลยุทธ์ย่อยที่ 
2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ เป้าหมาย : 1) ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น
มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 2) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
 หมุดหมายที ่11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชนในการรับมือภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ กลยุทธ์ย่อย 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงต้ังครรภ์
ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐาน
ให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของ
การทำงานในอนาคต กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม กลยุทธ์ที่ 3 การเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ เป้าหมาย : 1) คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถ
ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 2) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจ
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ให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐ
ควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
และโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการภาครัฐ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 4 
สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐ
ดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อย
ที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : 1) การบริการ
ภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะคล่องตัว 

 2.2.4 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 
  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ใช้เป็น
กรอบทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศชาติ
มีเสถียรภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีศักยภาพบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน” และมีเป้าหมายในภาพรวม : ประเทศไทย
มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ประชาชนดำรงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพบริหาร
จัดการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีทั้งสิ้น 17 นโยบาย
และแผนความมั่นคง  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 6 นโยบายและแผนความ
มั่นคง ดังนี้ 
   นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
การจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกระดับอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงานแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง 
รวมถึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการ ชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติ
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อย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 สร้างความ
ตระหนักรู้การเสริมสร้างทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคล ตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพ
และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.10 ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็น
หน่วยทางสังคมที่สำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้นแนวคิดการแบ่งปันและการทำ
ประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายของคนในชาติ 
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 6 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้าย
ถิ่นฐาน แบบไม่ปกติ กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการ อาทิ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้าน
สาธารณสุข และสิทธิในการทำงานของกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ให้เข้าถึงเป็นไปตาม
กฎหมายภายใน และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นรัฐภาคี รวมทั้งการมีกองทุนสนับสนุนงบประมาณ
รองรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กลยุทธ์
หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กลยุทธ์ย่อย
ที่ 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถป้องกันตนเอง
จากการค้ามนุษย์  
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี  
ภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด กลยุทธ์ย่อยที่ 
1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทันยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ 
เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์หลักที่ 1 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึง
การรับรู้และตระหนักรู้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน ทั้งมิติการวิเคราะห์
ภัยที่อาจเกิดขึ้น ความล่อแหลมในพ้ืนที่ และประเมินสภาพความเปราะบางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบต่อระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ
มีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง รักษาและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
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2.3 นโยบายและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  2.3.1  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย มีส่วนเกีย่วข้อง รวม 10 นโยบายหลัก 4 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
  นโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำ
ประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบ
ปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรกัษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
  นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

  2.3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนาม
รบัรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซ่ึงหมดอายุลงในปี 2558  
      เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทย
และของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) เป็นระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าหมายย่อย 
(SDG Targets) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 
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ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก (Goal) การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 
(การประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและประสานงานระดับเป้าหมายย่อย 
(Target) รวม 10 เป้าหมายย่อย (SDGs Targets) โดยที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 8 เป้าหมายย่อย 
(Target) ดังนี้ 
  เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
    เป้าหมายย่อยที่  4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้ เด็กเหล่านั้น 
มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
     เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
  เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่า 
กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
  เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
  เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรม
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
  เป้าหมายย่อยที่  4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่ อ่อนไหว 
ต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
    เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ
รฐักำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
(ที่มา : รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563, สศช., สิงหาคม 2564) 
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       ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกรายเป้าหมายย่อย 
(Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ั่งยืน  

  2.3.3 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และเมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้น เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดังนี้  

  หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลัก ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 และ
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566-2570) 
โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย
และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
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 1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดย

ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 

องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไก

การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

    3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ  

   จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

   1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกัน

จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย

ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม

ประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนา

และขยายผลต่อไป  

      1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

        1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม

ทีพึ่งประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

       1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    

  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

       2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เต็มรูปแบบเพือ่สร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  

  2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 

ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียนสถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้

ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ  
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  2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

  2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    

  2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและ
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   

      2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
   2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

  2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น 
จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียน
และประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
    2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                       2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์  
ที่ตัวผู้เรียน  
   3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
      3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกัน เด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน 
     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา 
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ

กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียม  

     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และ

การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 

System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในระบบ

นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 

(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ  

 4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ

สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ

ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต

กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 

Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน

รูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ

ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

(English Competency)   

  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนา

อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา

ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   

   4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลัง

แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 

(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  

      4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดย

บูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
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  4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  

 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ     

     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  
      5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

      5.6 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

 5.7 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

 

 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   

  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  

     6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก
ความจำเป็นและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

      6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ  

      6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

 2.3.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์  
 บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 

 พันธกิจ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม ่ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

  เป้าประสงค์รวม 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม ่
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย ปี 2566 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีการบริหารและการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency Assessment) 
(ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า 
89 คะแนน 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 

 

2. ผลคะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 

(PMQA 4.0) : (Self-Assessment) ของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 

410 คะแนน 
 

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและ 
การเรียนรู้ที่มีคณุภาพและเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

ระดับดีข้ึนไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรม  

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีขึ้นไป (กศน.) 

ร้อยละ 61 
 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการ 
ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 

5. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบั

โอกาสฝึกอาชีพและทักษะเบื้องต้นจากโครงการ

ศูนย๋ฝึกอาชีพชุมชน นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง

และครอบครัว ประกอบอาชีพสร้างรายได้ เป็น

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว และต่อยอด

อาชีพเดิมเป็นการเพ่ิมมูลค่า 

ร้อยละ 80 

6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

15,000,000 ครั้ง 

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

7. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้

ในการปฏิบัติงาน (สอ./สช./สคบศ./กศน./ 

ก.ค.ศ.)  

 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 - ข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน (มาตรา 38 ค(2)) 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการ 
ศึกษาและการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
และทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับ
การเสริมสร้างความมั่นคง 
ในแต่ละบริบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิด 
ทีถู่กต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้/อาชีพด้วยศาสตร์พระราชา
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนทีต่ามตะเข็บ
ชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ทัง้กลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและ
แรงงานต่างด้าว) 
1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบ
บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิหรือภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ 
1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา
กับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
และโอกาสทางการศึกษา   

2. พัฒนากำลังคนเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและ 
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพ้ืนทีภู่มิภาคและประเทศ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
ปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
มีสมรรถนะเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

เทคโนโลยีดิจิทัล  
3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับ 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  
3.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
การบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
 

5. ผู้เรยีนไดร้ับโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

 

4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตได้อย่างหลากหลายครอบคลุม 
ทุกพ้ืนทีแ่ละกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
ต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา 
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และความตระหนักรู้
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

7. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการและบริการประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้าน 
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน
และเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น เชื่อมโยง และเอ้ือต่อการ
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
6.5 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม 
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
6.6 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
6.7 สร้างและพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพ้ืนที่  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ปี 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาการจัดการ ศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก 
และการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด สป.) 

ร้อยละ 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดร้ับ  
การช่วยเหลือเยียวยา (ศค.จชต.) 

รอ้ยละ 85 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, 
ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (กสภ.)  

รอ้ยละ 80 

2. พัฒนากำลังคน  
เพ่ือสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 

4. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล  (กศน.) 

ร้อยละ 80 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ 

5. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น (สช.) 

รอ้ยละ 50 

6. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) เพ่ิมขึ้น (กศน.)   

คะแนนเฉลี่ย 41 

7. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) (ศทก.)  

670,000 คน 

8. รอ้ยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ 
เงินอุดหนุนวิจัย สามารถเผยแพร่แก่หน่วยงาน       
ทางการศึกษาและสาธารณชน (สนย.) 

ร้อยละ 80 

4. สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

9. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาทีเ่หมาะสม
ตามความต้องการจำเป็น (กศน./สช.)  
    - กศน. 10,000 คน  
    - สช. 400,000 คน 

410,000 คน 
 

5. ส่งเสริมการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

10. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาส่งเสริม
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนักรู้
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย (กสภ.,สกก.,สช.) 

ร้อยละ 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
6. พัฒนาระบบบริหาร
จดัการให้มีประสิทธิภาพ 

11. จำนวนร่าง/กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์(สน./สช./ก.ค.ศ.)  
    - สน. 1 ฉบับ  
    - สช. ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ  
    - ก.ค.ศ. ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ 

ไม่น้อยกว่า 
16 ฉบบั 

 
 
 

12. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคล
อ้างอิงจากเลขประจำตวัประชาชน 13 หลัก ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน (ศทก.) 

1 ระบบฐานข้อมูล 

 

 2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2566 - 2570 
สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ในการกำหนด
กรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาท
การพัฒนาภาค ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคและดำเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “ภาคเหนือเป็นภูมิภาคต้นแบบด้านการศึกษาของประเทศ ที่ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่เกิดทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง” 

พันธกิจ 
1. สร้างผู้เรียนสู่การเป็น “คนดี และคนเก่ง” 
2. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
3. ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 
4. ระดมพันธมิตรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและอยู่ดีมีสุข 
2. พัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียน

ที่หลากหลาย ให้มีสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถในการแข่งขันตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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5. ส่งเสริมปัจจัยทุนทางด้านสังคมและทุนทางด้านธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความสงบ บนพ้ืนฐานความถูกต้อง
คู่คุณธรรม 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานและมีความสามารถ
ในการแข่งขันระดับประเทศ 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

4. ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม เสมอภาค อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

6. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
1. สร้างและส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา

การศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการนำกระบวนการลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตผู้เรียน 
3. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย ที่เป็นมาตรฐาน ให้มีความยืดหยุ่นตามบริบทของท้องถิ่น 

และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
4. ส่งเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการสอน

ตามพหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
5. ส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
6. ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่หลากหลายและกระจาย

โอกาสทางการศึกษาให้ประชากรทุกกลุ่มอายุสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
กลุม่เป้าหมาย 

7. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

8. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม
ให้หน่วยงานทางการศึกษาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
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2.3.6 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566-2570 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รับผิดชอบในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย

จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566–2570 ขึ้น 
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้   

วิสัยทัศน์  “บูรณาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือคุณภาพการศึกษาตลอดช่วงชีวิตอย่างยั่นยืน” 
    พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์รวม 
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
5. หน่วยงานทางการศึกษามีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 2.3.7 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566-2570 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน

ในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้นจังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดกรอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

เชียงรายเพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินการในการพัฒนาจังหวัด โดยให้

สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2 และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Approach) ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ 

เน้นการบูรณาการการทำแผนในรูปแบบ One plan โดยการสังเคราะห์แผนของทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมทิศทางและแนวโน้มอนาคต วิเคราะห์และเชื่อมโยงความสอดคล้องของทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ดำเนินการจัดทำแผนตามกรอบการดำเนินงานและแนวนโยบายของ

จังหวัด และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

อุปสรรค จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566-2570) จึงมุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม

ครอบคลุมทุกมิติ อีกทั้งได้มีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดของโรค  ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

และเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายไปข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย

ที่ว่า “เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล”  
 

 
 

 



43 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เน้นการดำเนินการพัฒนา 3 ประเด็นสำคัญเพ่ือนำไปสู่
การผลักดันให้เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล ได้แก่ 

เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดย
เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและยั่งยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และ 
การส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์ 

จากเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่กำหนดขึ้น สามารถแบ่งประเด็นการพัฒนาออกเป็น 
5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตร
เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ 
และโลจิสติกส์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสริม
สังคมสร้างสรรค ์

โดยวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นการพัฒนา สามารถวัด ติดตามประเมินผล
ความสำเร็จความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นลงไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยในเครื่องมือ CIPP 
Model มาใช้ในการติดตามความสำเร็จ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดเชียงราย         
ในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน โครงการในรอบปีต่อไป 

 2.3.8 หน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี ้ 

 1. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด 
2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจงัหวัด และแผนปฏิบัติการของจังหวัด การจัดตั้งและ

จัดสรรงบประมาณประจำปี 
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3. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
และทุกสังกัดในจังหวัด 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด 

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. หรือตามท่ี กศจ. และ อกศจ. มอบหมาย  

 เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ในอำนาจและ
หน้าที่ของ อกศจ. 

 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ กศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 

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

7. ดำเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเครือข่าย

ทางการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
11. สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
12. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
13. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะ

ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด เสนอ กศจ. 
14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม

ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการในจังหวัด 
15. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ 

ในระดับจังหวัด 
16. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
17. ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
18. ดำเนินการเกีย่วกับงานบริหารราชการภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่งานบริหาร

ทัว่ไป งานบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองคก์ร เป็นต้น 
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 2.3.9 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
      1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (S) ของการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
S1 กลยุทธ์  
 S1.1 มียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโดยบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานและสถานศึกษา 
5.00 

 S1.2 มีพันธกิจด้าน Credit Bank 5.00 
 S1.3 มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4.50 

 S1.4 มีกลยุทธ์ด้าน MOU, MOA 4.00 
 S1.5 มีโครงการของ สป. ในการขับเคลื่อน 4.00 
 S1.6 มีกลยุทธ์ที่สามารถใช้งบประมาณจากภายนอกได้ 2.00 

S2 โครงสร้าง  
 S2.1 มีโครงสร้างที่ครอบคลุมและชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน 5.00 
 S2.2 โครงสร้างขององค์กรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 5.00 
 S2.3 โครงสร้างสายบังคับบัญชาสื่อสารง่าย 5.00 
 S2.4 มีความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบสำหรับผู้บริหาร 5.00 
 S2.5 มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานที่เป็นไปตาม

ภารกิจหน้าที่ขององค์กร 
5.00 

 S2.6 มีรูปแบบการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการและมีความ
ชัดเจน 

4.00 

 S2.7 หน่วยงานตั้งอยู่ศูนย์กลาง ง่ายต่อการประสานงาน 3.50 
S3 ระบบ  
 S3.1 ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ตามหลักธรรมาภิบาล 5.00 
 S3.2 มีการประสานงานที่ดี 4.50 
 S3.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์และนโยบาย ศธ. 4.50 
 S3.4 มีแนวทางการดำเนินงานโดยใช้วงจรบริหารคุณภาพ 4.00 
 S3.5 มีการติดต่อประสานงานเป็นลำดับขั้นตอนหลากหลายช่องทาง 4.00 
 S3.6 การบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน 3.00 
 S3.7 มีระบบประเมินการปฏิบัติงาน 3.00 
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ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
S4 รูปแบบ  
 S4.1 ผู้บริหารมีการทำงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวง 5.00 
 S4.2 มีพ้ืนที่ในการรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 5.00 
 S4.3 ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 5.00 
 S4.4 มีรูปแบบการบริหารงานแบบโครงการที่มีความชัดเจน 5.00 
 S4.5 รูปแบบมีความหลากหลายและชัดเจน 4.00 
 S4.6 ตัดสินใจได้รวดเร็ว 4.00 
 S4.7 สามารถบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3.50 
 S4.8 มีบริบทเชิงพื้นทีช่ัดเจน 3.00 

S5 การจัดการบุคคล  
 S5.1 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.00 
 S5.2 มีระเบียบการบรหิารบุคคลชัดเจน 5.00 
 S5.3 มีความม่ันคงในอาชีพ 5.00 
 S5.4 มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกกลุ่มงาน 5.00 
 S5.5 มีการบูรณาการและประสานงานในการทำงาน 4.50 
 S5.6 ตำแหน่งชัดเจน ตรงตามทักษะ 4.00 
 S5.7 มีทักษะตามภาระงาน 4.00 
 S5.8 การขอความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา/เครือข่าย 4.00 
 S5.9 มีการประเมิน 2.00 

S6 ทักษะ  
 S6.1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 5.00 
 S6.2 หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
5.00 

 S6.3 มีทักษะในการทำงานเป็นทีม 4.00 
 S6.4 มีคู่มือ แนวทางในการปฏิบัติงาน 4.00 
 S6.5 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.00 

 S6.6 ทักษะการสื่อสาร/ประสานงาน 4.00 
 S6.7 ยอมรับความแตกต่าง 4.00 
 S6.8 มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU, MOA 2.00 
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ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
S7 ค่านิยมร่วม  
 S7.1 ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมการประสานงาน

ระหว่างองค์กร 
5.00 

 S7.2 ทำงานเป็นทีม เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน มีน้ำใจ 4.00 
 S7.3 วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสม 4.00 
 S7.4 มีอุดมการณ์/เป้าหมายที่ชัดเจน 4.00 
 S7.5 เป็นองค์กรแห่งวัฒนธรรมล้านนาที่ทันสมัย 3.00 
 S7.6 มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน 3.00 

 

จากตารางจุดแข็ง (S) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ประเด็นกลยุทธ์ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 และ มีพันธกิจด้าน Credit Bank 
ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ค่าเฉลี่ย 4.50 มีกลยุทธ์ด้าน MOU, MOA ค่าเฉลี่ย 4.00 มีโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในการขับเคลื่อน ค่าเฉลี่ย 4.00  และ มีกลยุทธ์ที่สามารถใช้งบประมาณจากภายนอกได้ ค่าเฉลี่ย 2.00 
 ประเด็นโครงสร้าง พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีโครงสร้างที่ครอบคลุมและชัดเจน
ต่อการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 โครงสร้างขององค์กรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ค่าเฉลี่ย 5.00 โครงสร้างสายบังคับบัญชาสื่อสารง่าย ค่าเฉลี่ย 5.00 มีความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบสำหรับ
ผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย 5.00 มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานที่เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร 
ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ มีรูปแบบการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการและมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 
4.00 และ หน่วยงานตั้งอยู่ศูนย์กลาง ง่ายต่อการประสานงาน ค่าเฉลี่ย 3.50 
 ประเด็นระบบ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีระบบที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนตาม
ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 รองลงมาคือ มีการประสานงานที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.50 สอดคล้องยุทธศาสตร์
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ค่าเฉลี่ย 4.50 มีแนวทางการดำเนินงานโดยใช้วงจรบริหารคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 4.00 
มีการติดต่อประสานงานเป็นลำดับขั้นตอนหลากหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 4.00 การบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน 
ค่าเฉลี่ย 3.00 และ มีระบบประเมินการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.00 
 ประเด็นรูปแบบ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารมีการทำงานที่ตอบสนองต่อ
นโยบายของกระทรวง ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 มีพ้ืนที่ในการรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
ค่าเฉลี่ย 5.00 ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 5.00 และมีรูปแบบการบริหารงาน
แบบโครงการที่มีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ รูปแบบมีความหลากหลายและชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.00  
ตัดสินใจได้รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.00 สามารถบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ค่าเฉลี่ย 3.50 และ 
มีบริบทเชิงพ้ืนที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.00 
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 ประเด็นการจัดการบุคคล พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 มีระเบียบการบริหารบุคคลชัดเจน ค่าเฉลี่ย 5.00 มีความมั่นคงในอาชีพ 
ค่าเฉลี่ย 5.00 และ มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกกลุ่มงาน ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ มีการบูรณา
การและประสานงานในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 4.50 ตำแหน่งชัดเจน ตรงตามทักษะ ค่าเฉลี่ย 4.00 มีทักษะ
ตามภาระงาน ค่าเฉลี่ย 4.00 การขอความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา/เครือข่าย ค่าเฉลี่ย 4.00 และ 
มีการประเมิน ค่าเฉลี่ย 2.00 
 ประเด็นทักษะ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีความรู้ความสามารถในหน้าที่
ทีร่ับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 5.00 และ หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย 4.00 มีคู่มือ แนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.00 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 4.00 ทักษะการสื่อสาร/ประสานงาน ค่าเฉลี่ย 4.00 ยอมรับความแตกต่าง ค่าเฉลี่ย 4.00  
และ มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU, MOA ค่าเฉลี่ย 2.00 
 ประเด็นค่านิยมร่วม พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพ่ือ
ส่งเสริมการประสานงานระหว่างองค์กร ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 รองลงมาคือ ทำงานเป็นทีม เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน 
มีน้ำใจ ค่าเฉลี่ย 4.00 วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสม ค่าเฉลี่ย 4.00 มีอุดมการณ์/เป้าหมายที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.00 
เป็นองค์กรแห่งวัฒนธรรมล้านนาที่ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.00 และ มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 3.00 
 

จุดอ่อน (W) ของการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
W1 กลยุทธ์  

 W1.1 ขาดกลยุทธ์ที่นำนโยบายไปใช้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 5.00 
 W1.2 กลยุทธ์เปลี่ยนแปลงและไม่ต่อเนื่อง 5.00 
 W1.3 ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติไม่ชัดเจน 3.00 
 W1.4 บุคลากรผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

อย่างแท้จริง 
3.00 

 W1.5 ขาดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 3.00 
W2 โครงสร้าง  

 W2.1 ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อนและไม่ชัดเจน 4.00 
 W2.2 ขาดความหลากหลายของโครงสร้างภาคีเครือข่ายและไม่ครอบคลุม 4.00 
 W2.3 โครงสร้างไม่สัมพันธ์กับภาระงาน 3.00 
 W2.4 โครงสร้างมีขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนช้า 3.00 
 W2.5 กำหนดภาระหน้าที่ไม่ชัดเจนและมีความซ้ำซ้อน 3.00 
 W2.6 ไม่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม 3.00 
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ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
W3 ระบบ  

 W3.1 การนิเทศ ติดตาม ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 4.00 
 W3.2 มีระบบการทำงานที่ไม่ชัดเจน 4.00 
 W3.3 ความแตกต่างวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละองค์กร 4.00 
 W3.4 มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน 3.00 
 W3.5 ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 3.00 
 W3.6 บางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้นำระบบบริหารวงจรคุณภาพ

มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
3.00 

 W3.7 การติดต่อประสานงานติดขัด ไม่ราบรื่น 3.00 
W4 รูปแบบ  

 W4.1 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามผู้บริหาร 5.00 
 W4.2 ไม่สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้อย่างทั่วถึง 5.00 
 W4.3 บริหารงานแบบแยกส่วน 4.00 
 W4.4 เปลี่ยนรูปแบบการทำงานบ่อย 4.00 
 W4.5 ความสามารถในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นยังไม่เข้มแข็ง 3.00 

W5 การจัดการบุคคล  
 W5.1 มีอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 5.00 
 W5.2 มีบุคลากรไม่เพียงพอ ทำงานหลายด้าน 4.00 
 W5.3 ขาดอำนาจในการสั่งการโดยตรง (ในบางเรื่อง) 4.00 
 W5.4 มีการจ้างงานแบบระยะสั้นและระยะยาว 3.00 
 W5.5 บุคลากรไม่เพียงพอต่องาน 3.00 
 W5.6 มีการโยกย้ายผู้รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติหน้าที่บ่อย ส่งผล

ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
3.00 

 W5.7 มีบุคลากรบางส่วนเป็นอัตราจ้างชั่วคราวทำให้การปฏิบัติงาน
ไม่ต่อเนื่อง 

3.00 

W6 ทักษะ  
 W6.1 ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 4.00 
 W6.2 ยังขาดประสบการณ์ด้านความร่วมมือในการจัดทำ Credit Bank 4.00 
 W6.3 มีความล่าช้าในการตัดสินใจ 3.00 
 W6.4 ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3.00 
 W6.5 ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3.00 
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ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
W7 ค่านิยมร่วม  

 W7.1 ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการ/ติดตาม 3.00 
 

จากตารางจุดอ่อน (W) ของการศึกษาจังหวัดเชียงราย   
ประเด็นกลยุทธ์ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขาดกลยุทธ์ที่นำนโยบายไปใช้

อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 และ กลยุทธ์เปลี่ยนแปลงและไม่ต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 5.00  
รองลงมาคือ ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติไม่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.00 บุคลากรผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ค่าเฉลี่ย 3.00 และ ขาดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.00   
 ประเด็นโครงสร้าง พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานมี
ความซ้ำซ้อนและไม่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.00 และ ขาดความหลากหลายของโครงสร้างภาคีเครือข่าย
และไม่ครอบคลุม ค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ โครงสร้างไม่สัมพันธ์กับภาระงาน ค่าเฉลี่ย 3.00 โครงสร้างมี
ขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนช้า ค่าเฉลี่ย 3.00 กำหนดภาระหน้าที่ไม่ชัดเจนและมีความซ้ำซ้อน ค่าเฉลี่ย 3.00 และ 
ไม่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย 3.00 
 ประเด็นระบบ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีการนิเทศ ติดตาม ไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.00 มีระบบการทำงานที่ไม่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.00 และ ความแตกต่าง
วัฒนธรรมการทำงานของแต่ละองค์กร ค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน ค่าเฉลี่ย 3.00  
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 3.00 บางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้นำระบบบริหารวงจรคุณภาพมาเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.00 และ การติดต่อประสานงานติดขัด ไม่ราบรื่น ค่าเฉลี่ย 3.00 
 ประเด็นรูปแบบ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตาม
ผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 และ ไม่สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 5.00  
รองลงมาคือ บริหารงานแบบแยกส่วน ค่าเฉลี่ย 4.00 เปลี่ยนรูปแบบการทำงานบ่อย ค่าเฉลี่ย 4.00 และ 
ความสามารถในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นยังไม่เข้มแข็ง ค่าเฉลี่ย 3.00 
 ประเด็นการจัดการบุคคล พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 รองลงมาคือ มีบุคลากรไม่เพียงพอ ทำงานหลายด้าน ค่าเฉลี่ย 4.00  
ขาดอำนาจในการสั่งการโดยตรง (ในบางเรื่อง) ค่าเฉลี่ย 4.00 มีการจ้างงานแบบระยะสั้นและระยะยาว ค่าเฉลี่ย 3.00  
บุคลากรไม่เพียงพอต่องาน ค่าเฉลี่ย 3.00 มีการโยกย้ายผู้รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติหน้าที่บ่อย ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.00 และ มีบุคลากรบางส่วนเป็นอัตราจ้างชั่วคราวทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
ค่าเฉลี่ย 3.00 
 ประเด็นทักษะ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 4.00 และ ยังขาดประสบการณ์ด้านความร่วมมือในการจัดทำ Credit Bank ค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมา
คือ มีความล่าช้าในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 3.00 ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ค่าเฉลี่ย 3.00 และ ไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ค่าเฉลี่ย 3.00 
 ประเด็นของค่านิยมร่วม พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ของโครงการ/ติดตาม ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.00 
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โอกาส (O) ของการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
O1 ด้านการเมือง  
 O1.1 มีนโยบาย Credit Bank 5.00 
 O1.2 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.50 
 O1.3 นโยบายด้านการสนับสนุนการทำ MOU และ MOA 4.00 
 O1.4 ภาครัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภัยโรค

อุบัติใหม่ 
3.50 

 O1.5 ในพ้ืนที่มีนโยบายขับเคลื่อนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการพระราชดำริ 

3.50 

 O1.6 มีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.00 
 O1.7 มีนโยบายเพิ่มกำลังคนขององค์กร 2.00 
 O1.8 นโยบายด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ 2.00 

O2 ด้านเศรษฐกิจ  
 O2.1 อยู่ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ/ชายแดน/การค้าชายแดนที่เอ้ือต่อ

การลงทุน ส่งผลต่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาอาชีพในระดับสากล 
5.00 

 O2.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทำให้เกิดอาชีพใหม่ทาง
การค้าออนไลน์และเดลิเวอรี่ 

5.00 

 O2.3 ในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำริและมีองค์ความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 

 O2.4 คนหางานและหาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทักษะอาชีพ 5.00 
 O2.5 มีแหล่งผลิตหลายสาขาทำให้เกิดรายได้และอาชีพในพ้ืนที่ 5.00 
 O2.6 ในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนรู้ภาคเอกชนที่สามารถใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ได้ 
5.00 

 O2.7 มีฐานเศรษฐกิจที่เป็นต้นทุนในภาคการผลิตหลายสาขา 
ทำงานเกิดรายได้และอาชีพในพื้นที่ 

4.00 

O3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
 O3.1 ความเข้มแข็งวัฒนธรรมล้านนา 5.00 
 O3.2 มีสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 5.00 
 O3.3 มีความหลากหลายพหุวัฒนธรรมศิลปิน 5.00 
 O3.4 มีการคมนาคมที่สะดวกและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 5.00 
 O3.5 มีภูมิปัญญาที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น อาหาร การแต่งกาย ภาษา 5.00 
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ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
 O3.6 มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่โดดเด่น เชน่ ด้านการแต่งกาย 

ด้านภาษา 
5.00 

 O3.7 มีความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้
โครงการศาสตร์พระราชา 

4.50 

 O3.8 มีเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้เกิดการสร้างงานและพัฒนา
อาชีพในระดับสากล 

4.00 

 O3.9 สังคมเป็นแหล่งวัฒนธรรม 4.00 
 O3.10 ความแตกต่างด้านทักษะการเรียนรู้ส่งเสริม Credit Bank 4.00 

O4 ด้านเทคโนโลยี  
 O4.1 มีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายและตลอดเวลา 5.00 
 O4.2 มีหน่วยงาน/สถาบัน ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เช่น 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
5.00 

 O4.3 ในพ้ืนที่มีนวัตกรรมและศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริ 
เช่น เกษตรเทคโนโลยีพ้ืนที่สูง 

4.50 

 O4.4 มีการนำเทคโนโลยีสมรรถนะสูงมาใช้ในการจัดการศึกษา 4.00 
 O4.5 มีช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีที่หลากหลาย 4.00 

 

จากตาราง โอกาส (O) ของการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
ประเด็นด้านการเมือง พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีนโยบาย Credit Bank 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 รองลงมาคือ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.50  มีนโยบายด้านการสนับสนุนการทำ MOU และ MOA ค่าเฉลี่ย 4.00 ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภัยโรคอุบัติใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.50  ในพ้ืนที่มีนโยบายขับเคลื่อนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการพระราชดำริ ค่าเฉลี่ย 3.50 มีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ค่าเฉลี่ย 3.00 มีนโยบายเพ่ิมกำลังคนขององค์กร ค่าเฉลี่ย 2.00 และ มีนโยบายด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ 
ค่าเฉลี่ย 2.00 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ/
ชายแดน/การค้าชายแดนที่เอ้ือต่อการลงทุน ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาอาชีพในระดับสากล 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทำให้เกิดอาชีพใหม่ทางการค้าออนไลน์และ
เดลิเวอรี่ ค่าเฉลี่ย 5.00 ในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำริและมีองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ย 5.00 คนหางานและหาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทักษะอาชีพ ค่าเฉลี่ย 5.00  
มีแหล่งผลิตหลายสาขาทำให้เกิดรายได้และอาชีพในพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 5.00 ในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนรู้ภาคเอกชน
ที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ มีฐานเศรษฐกิจที่เป็นต้นทุนในภาคการผลิต
หลายสาขา ทำงานเกิดรายได้และอาชีพในพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ย 4.00 
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   ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีความเข้มแข็ง
วฒันธรรมล้านนา ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 และ มีสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ย 5.00 มีความหลากหลาย
พหุวัฒนธรรมศิลปิน ค่าเฉลี่ย 5.00 มีความหลากหลายพหุวัฒนธรรมศิลปิน ค่าเฉลี่ย 5.00 มีการคมนาคม
ที่สะดวกและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ย 5.00 มีภูมิปัญญาที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น อาหาร 
การแต่งกาย ภาษา ค่าเฉลี่ย 5.00 มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่โดดเด่น เช่น ด้านการแต่งกาย ด้านภาษา 
ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ มีความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการศาสตร์
พระราชา ค่าเฉลี่ย 4.50 มีเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาอาชีพในระดับสากล 
ค่าเฉลี่ย 4.00 สังคมเป็นแหล่งวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.00 และ ความแตกต่างด้านทักษะการเรียนรู้ส่งเสริม 
Credit Bank ค่าเฉลี่ย 4.00 
   ประเด็นด้านเทคโนโลยี พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้
หลากหลายและตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 5.00 และมีหน่วยงาน/สถาบัน ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
เช่น วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ในพ้ืนที่มีนวัตกรรมและศูนย์การเรียนรู้โครงการ
พระราชดำริ เช่น เกษตรเทคโนโลยีพ้ืนที่สูง ค่าเฉลี่ย 4.50 มีการนำเทคโนโลยีสมรรถนะสูงมาใช้ในการจัดการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 4.00 และ มีช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.00 
 

อุปสรรค (T) ของการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
T1 ด้านการเมือง  
 T1.1 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 5.00 
 T1.2 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง 5.00 
 T1.3 งบประมาณลดลง 5.00 
 T1.4 ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย 4.50 
 T1.5 ไม่สามารถบังคับการใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
 T1.6 ปัญหาทางการบริหารจัดการองค์กร 4.00 

T2 ด้านเศรษฐกิจ  
 T2.1 ปัญหาโรคระบาดส่งผลต่อปัญหาการว่างงาน 5.00 
 T2.2 จากภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้มีการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ส่งผล

ต่อภาวะการว่างงาน 
5.00 

 T2.3 ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่ส่งผลต่อการศึกษาของประชากร 4.50 
 T2.4 แรงงานต่างด้าวที่ทะลักเข้ามาส่งผลต่อภาระการมีงานทำ 4.50 
 T2.5 ภัยสงครามฯ ยูเครน-รัสเซีย ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงขึ้น 4.50 
 T2.6 ขาดการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านเศรษฐกิจ 4.00 
 T2.7 เงินเฟ้อ 2.00 
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ลำดับ ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
T3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
 T3.1 ค่านิยมสังคมสมัยใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงค่านิยมสังคมเดิม 5.00 
 T3.2 ในพ้ืนที่มีสถานการณ์โรคระบาด 5.00 
 T3.3 อัตราการเกิดน้อยลง 5.00 
 T3.4 การย้ายถิ่นส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา 5.00 
 T3.5 ความพร้อมของผู้เรียนและองค์กรทางสังคมที่ยังไม่เห็นความสำคัญของ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.00 

 T3.6 พ้ืนที่ชายแดนที่ส่งผลต่อปัญหาทางสงครามและอาชญากรรม 4.50 
 T3.7 ขาดการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่จะสืบสานวฒันธรรมด้านภาษา 

อาหาร การแต่งกาย 
4.00 

T4 ด้านเทคโนโลยี  
 T4.1 อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 5.00 
 T4.2 ผู้เรียนขาดทักษะและการตระหนักในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 5.00 
 T4.3 มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีผิด 5.00 
 T4.4 เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล 4.50 
 T4.5 เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คนในตลาดแรงงาน 4.50 
 T4.6 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 4.33 
 T4.7 การเข้าถึงเทคโนโลยีจำกัดด้านพ้ืนที่ความรู้ 4.00 

 

จากตาราง อุปสรรค (T) ของการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
ประเด็นด้านการเมือง พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 และ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง 
ค่าเฉลี่ย 5.00 งบประมาณลดลง ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ค่าเฉลี่ย 4.50  
ไม่สามารถบังคับการใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 4.00 และ ปัญหาทางการบริหารจัดการองค์กร 
ค่าเฉลี่ย 4.00   
   ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปัญหาโรคระบาดส่งผลต่อ
ปัญหาการว่างงาน ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 และ จากภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้มีการย้ายฐานการผลิตไป
ต่างประเทศ ส่งผลต่อภาวะการว่างงาน ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่ส่งผลต่อ
การศึกษาของประชากร ค่าเฉลี่ย 4.50 แรงงานต่างด้าวที่ทะลักเข้ามาส่งผลต่อภาระการมีงานทำ ค่าเฉลี่ย 4.50  
ขาดการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านเศรษฐกิจ  ค่าเฉลี่ย 4.00 และ เงินเฟ้อ 
ค่าเฉลี่ย 2.00 
   ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ค่านิยมสังคม
สมัยใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงค่านิยมสังคมเดิม ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 และ ในพื้นที่มีสถานการณ์โรคระบาด 
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ค่าเฉลี่ย 5.00 อัตราการเกิดน้อยลง ค่าเฉลี่ย 5.00 การย้ายถิ่นส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 5.00  
ความพร้อมของผู้เรียนและองค์กรทางสังคมที่ยังไม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ค่าเฉลี่ย 5.00  
รองลงมาคือ พ้ืนที่ชายแดนที่ส่งผลต่อปัญหาทางสงครามและอาชญากรรม ค่าเฉลี่ย 4.50 และ ขาดการ
เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่จะ สืบสานวัฒนธรรมด้านภาษา อาหาร การแต่งกาย ค่าเฉลี่ย 4.00 
   ประเด็นด้านเทคโนโลยี พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.00 และ ผู้เรียนขาดทักษะและการตระหนักในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ย 5.00  มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่ห่างไกล ค่าเฉลี่ย 4.50  เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คนในตลาดแรงงาน ค่าเฉลี่ย 4.50 การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.33 และ การเข้าถึงเทคโนโลยีจำกัดด้านพ้ืนที่ความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.00 
 

 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการกำหนดค่าน้ำหนัก สามารถนำไปจัดทำกราฟเพ่ือ
ประโยชน์ในการอ่านค่าของน้ำหนักสภาพแวดล้อมดังนี้ 
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      ST (จุดแข็งและอุปสรรค) 
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การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 
 
 
 
 

              ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
     
 
       ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. กลยุทธ์ 1. กลยุทธ์ 
   1.1 มีแผนยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกับแผนยุทธ ฯ ของสำนักงานปลัด    1.1 ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัตไิม่ชัดเจน 
   1.2 มียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา  
2. โครงสร้าง 2. โครงสร้าง 
   2.1 มีโครงสร้างที่ครอบคลุมและชัดเจนต่อการปฏิบตัิงาน    2.1 โครงสร้างไมส่ัมพันธ์กับภาระงาน 
   2.2 โครงสร้างขององค์กรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา    2.2 โครงสร้างมีขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนช้า 
   2.3 โครงสร้างสายบังคับบญัชาสื่อสารง่าย    2.3 กำหนดภาระหน้าที่ไม่ชัดเจนและมีความซ้ำซ้อน 
   2.4 หน่วยงานตั้งอยู่ศูนย์กลาง ง่ายต่อการประสานงาน  
3. ระบบ 3. ระบบ 
   3.1 ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ตามธรรมาภิบาล    3.1 การนิเทศ ติดตาม ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
   3.2 มีการประสานงานท่ีด ี    3.2 มีการทำงานท่ีซ้ำซ้อน 
   3.3 การบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน    3.3 ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
   3.4 สอดคล้องยุทธศาสตร์และนโยบาย ศธ.  
4. รูปแบบ 4. รูปแบบ 
   4.1  ผู้บริหารมีการทำงานท่ีตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวง    4.1 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามผู้บริหาร 
   4.2  รูปแบบมีความหลากหลายและชัดเจน    4.2 บริหารงานแบบแยกส่วน 
   4.3  มีพื้นท่ีในการรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ชัดเจน    4.3 ความสามารถในการร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นยังไม่เข้มแข็ง 
   4.4  สามารถบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภมูิภาค  
5. บุคคล 5. บุคคล 
   5.1 ตำแหน่งชัดเจน ตรงตามทกัษะ    5.1 มีการจ้างงานแบบระยะสั้นและระยะยาว 
   5.2 มีการบูรณาการและประสานงานในการทำงาน    5.2 มีบุคลากรไมเ่พียงพอ ทำงานหลายดา้น 
   5.3 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   5.4 มีระเบียบการบริหารบคุคลชัดเจน  
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 6. ทักษะ 6. ทักษะ 
    6.1 มีทักษะในการทำงานเป็นทีม    6.1 มีความล่าช้าในการตัดสินใจ 
    6.2 มีความรู้ความสามารถในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ    6.2 ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
    6.3 มีคู่มือ แนวทางในการปฏิบัติงาน  
 7. ค่านิยมร่วม 7. ค่านิยมร่วม 
    7.1 ทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีน้ำใจ    7.1 ขาดความต่อเนื่องและยั่งยนื 
    7.2 วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสม ของโครงการ 
โอกาส (Opportunity) SO  WO 
1. การเมือง   
   1.1 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
   1.2 ภาครัฐให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ด้รับผลกระทบภัยโรคอุบตัิใหม่   
   1.3 ในพื้นที่มีนโยบายขับเคลื่อนตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงและโครงการพระราชดำริ   
   1.4 มีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาบุคลากร   
2. เศรษฐกิจ   
   2.1  อยู่ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ/ชายแดน/การค้าชายแดนที่เอือ้ต่อการลงทุน ส่งผลต่อให้เกดิการ
สร้างงานและพัฒนาอาชีพในระดบัสากล 

  

   2.2  มีฐานเศรษฐกิจท่ีเป็นต้นทุนในภาคการผลิตหลายสาขา ทำงานเกิดรายได้และอาชีพในพ้ืนท่ี   
   2.3 สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิดทำให้เกิดอาชีพใหม่ทางการค้าออนไลน์และเดลเิวอรี ่   
   2.4  ในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำริและมีองค์ความรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. สังคมและวัฒนธรรม   
   3.1 ความเข้มแข็งวัฒนธรรมล้านนา   
   3.2 มีความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้โครงการศาสตร์พระราชา   
   3.3 มีสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี   
   3.4 มีความหลากหลายพหุวัฒนธรรมศลิปิน   
   3.5 มีการคมนาคมที่สะดวกและมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย   
   3.6 มีเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาอาชีพในระดับสากล   
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4. เทคโนโลยี   
   4.1  มีการนำเทคโนโลยสีมรรถนะสูงมาใช้ในการจัดการศึกษา   
   4.2  มีช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีที่หลากหลาย   
   4.3  ในพื้นที่มีนวัตกรรมและศนูย์การเรียนรูโ้ครงการพระราชดำริ 
เช่น เกษตรเทคโนโลยีพ้ืนท่ีสูง 

 
 

อุปสรรค (Threat) ST WT 
1. การเมอืง 1. ดำเนินการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานนอกกระทรวง  
   1.1 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการดำเนนิงานตามนโยบายที่ต่อเนื่อง  
   1.2 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสง่ผลต่อนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง 3. สร้างระบบเครือข่ายการประสานงานร่วมกันระหว่างศึกษาธิการจังหวัด

เชียงรายกับหน่วยงานขึ้นตรงและเครือข่ายอื่นๆ  
   1.3 ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย 4. บูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานขึ้นตรงเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

เพื่อแก้ไขปัญหาคา่นิยมสังคมสมัยใหม่  
 5. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในการพัฒนา

การศึกษาและการแกไ้ขปญัหาความเหลื่อมล้ำทางการศลึกษาของจงัหวัดเชียงราย  
 6. พัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนชายขอบและผูไ้ด้รับผลกระทบจากโรคอุบัติ

ใหม่จากงบประมาณภายนอกกระทรวง  
 7. ส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพเพื่อภาวะการมีงานทำในต่างประเทศโดยภาคีเครือข่าย

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
2. เศรษฐกิจ   

2.1 ปัญหาโรคระบาดส่งผลต่อปญัหาการว่างงาน   
2.2 ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ส่งผลต่อการศึกษาของประชากร   
2.3 แรงงานต่างด้าวที่ทะลักเข้ามาส่งผลต่อภาระการมีงานทำ   
2.4 ภัยสงครามฯ ยูเครน-รัสเซีย ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อและคา่
ครองชีพสูงข้ึน 

  

2.5 จากภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้มีการย้ายฐานการผลิตไป
ต่างประเทศ ส่งผลต่อภาวะการว่างงาน 
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3. สังคมวัฒนธรรม   

3.1 ค่านิยมสังคมสมัยใหมเ่ข้ามาเปลี่ยนแปลงค่านิยมสังคมเดมิ    
3.2 ในพื้นที่มีสถานการณ์โรคระบาด   
3.3 อัตราการเกิดน้อยลง   
3.4 พื้นที่ชายแดนที่ส่งผลต่อปัญหาทางสงครามและอาชญากรรม   
3.5 การย้ายถิ่นส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา   

4. ด้านเทคโนโลยี   
4.1 อาชญากรรมทางเทคโนโลยสีมัยใหม ่   
4.2 เทคโนโลยียังไม่ครอบคลมุพื้นท่ีห่างไกล   
4.3 ผู้เรียนขาดทักษะและการตระหนักในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย   
4.4 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว   
4.5 เทคโนโลยเีข้ามาแทนท่ีคนในตลาดแรงงาน   
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    2) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย พบว่า ค่าน้ำหนักตกลงที่จุด ST (จุดแข็งและอุปสรรค) สามารถวิเคราะห์ได้ในระดับหนึ่งว่า หน่วยงานฯ 
มีความสามารถในการบริหารและจัดการตนเอง ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และองค์ความรู้ 
ตลอดจนกระบวนการในการจัดการเพ่ือประโยชน์ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย แต่ในขณะเดียวกัน หน่วยงานฯ ยังมีอุปสรรคซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนตามภารกิจ
ที่ได้นำเสนอข้างต้น เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ จำนวนบุคลากรมีน้อย การติดต่อประสานงานยังไม่ประสิทธิภาพ
มากเพียงพอ คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายจึงขอนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

1. ดำเนินการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานนอกกระทรวง เนื่องจากงบประมาณหลัก
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีไม่เพียงพอ และไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขอ งจังหวัด
เชียงรายได้ การขอรับงบประมาณจากกระทรวงมหาไทย โดยการขับเคลื่อนของสำนักงานจังหวัดเชียงราย
จึงมีความสำคัญและท้าทายต่อการปฏิบัติและขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เช่นการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนชายขอบและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ 

2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการเพ่ือการดำเนินงานตามนโยบายที่ต่อเนื่อง สืบเนื่องจากสภาพปัญหาอันเกิดจากนโยบายของ
ผู้บริหารที่มีการสับเปลี่ยนตลอดเวลา ส่งผลให้นโยบายบางประเด็นที่สอดคล้องกับจังหวัดเชียงราย ไม่ได้รับ
การสานต่อและหรือไม่ได้รับการขับเคลื่อนที่ดีพอ ฉะนั้นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ กับประเด็นการพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
จึงมีความสำคัญ การวางแผนให้ครอบคลุมจะง่ายต่อการปฏิบัติและการบริหารต่อไป 

3. สร้างระบบเครือข่ายการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายกับหน่วยงานขึ้นตรงและเครือข่ายอ่ืนๆ จะทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีงบประมาณ
จากภายนอกกระทรวงมาช่วยในการขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น  

4. เร่งบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานขึ้นตรงเพ่ือจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
ในการแก้ไขปัญหาค่านิยมสังคมสมัยใหม่ โดยอาจจะบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งข้ึน
เพ่ือให้ง่ายต่อการทำงานและการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
การศึกษาและการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  

6. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือภาวะการมีงานทำในต่างประเทศโดยภาคีเครือข่าย
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ.2566-2570 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2566-2570) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ 
พ.ศ.2566–2570 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570 แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย พ.ศ.2566-2570 หน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
เชียงรายเมืองแห่งการศึกษา พัฒนากำลังคนสู่สังคมสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานพหวุัฒนธรรมร่วมสมยั  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสังคมและความเป็นพลเมืองของประเทศชาติ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ชุมชนเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับตัวได้ 
3. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) 
4. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 

5. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นคลังสมองและระดม
ทรัพยากรในชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ดำเนินการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานนอกกระทรวง เนื่องจากงบประมาณหลักของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีไม่เพียงพอ และไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายได้  

การขอรับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย โดยการขับเคลื่อนของสำนักงานจังหวัดเชียงรายจึงมีความสำคัญ

และท้าทายต่อการปฏิบัติและขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เช่น การพัฒนา

ทักษะอาชีพของประชาชนชายขอบและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่   

2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อการดำเนินงานตามนโยบายที่ต่อเนื่อง สืบเนื่องจากสภาพปัญหาอันเกิดจากนโยบายของผู้บริหารที่มี

การสับเปลี่ยนตลอดเวลา ส่งผลให้นโยบายบางประเด็นที่สอดคล้องกับจังหวัดเชียงราย ไม่ได้รับการสานต่อ

และหรือไม่ได้รับการขับเคลื่อนที่ดีพอ ฉะนั้นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กับประเด็นการพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงมีความสำคัญ 

การวางแผนให้ครอบคลุมจะง่ายต่อการปฏิบัติและการบริหารต่อไป   

3. สร้างระบบเครือข่ายการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กับหน่วยงานขึ้นตรงและเครือข่ายอ่ืนๆ จะทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีงบประมาณจาก

ภายนอกกระทรวงมาช่วยในการขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น  

4. เร่งบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานขึ้นตรงเพ่ือจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในแก้ไข

ปัญหาค่านิยมสังคมสมัยใหม่ โดยอาจจะบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้ง่าย

ต่อการทำงานและการขับเคลื่อนในพื้นที่   

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาและ

การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  

6. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือภาวะการมีงานทำในต่างประเทศโดยภาคีเครือข่ายของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

 จากข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น ส่งผลให้คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 

ดังนี้ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 

สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยสอดคล้อง

กับศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ที่เท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย 
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เป้าประสงค์ 
1. มีงบประมาณเพียงพอต่อการตอบสนองประเด็นการพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
2. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาครอบคลุมนโยบายของต้นสังกัดและของจังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค ์
3. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนา

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

4. มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นพัฒนา
ทั้ง 3 ประเด็น และประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

5. มีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

6. มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือภาวะการมีการทำในต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. มงีบประมาณเพียงพอต่อการตอบสนองประเด็น
การพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

ได้รับงบประมาณภายนอกกระทรวงครบทุกประเด็น
การพัฒนา 

2. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา
ครอบคลุมนโยบายของต้นสังกัดและของจังหวัด
เชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสริม
สังคมสร้างสรรค์ 

มีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาครอบคลุม
นโยบายของต้นสังกัดและของจังหวัดเชียงรายทุกด้าน
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 

3. มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการในการทำงาน
รว่มกัน เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนาของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

มีเครือข่ายจำนวน 3 เครือข่าย ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

4. มกีารบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อประเด็น
พัฒนาทั้ง 3 ประเด็น และประเด็นการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย 

มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นครอบคลุม สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงราย (1,000 โรงเรียน/5 ปี) จำนวน 200 โรงเรียน 

5. มีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา โดยการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและนำเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษา 

6. มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือภาวะการ
มีการทำในต่างประเทศ 

ร้อยละ 70 ของผู้ที่แสดงความต้องการในการทำงาน
ต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมในการ
ประกอบอาชีพในต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด 
ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
1. สร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับครู 

บุคลากร และผู้เรียน 
โครงการโรงเรียนปลอดภัย 

2. บูรณาการการทำงานกับ อปท. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีความปลอดภัย 

โครงการโรงเรียนปลอดภัย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีองค์ความรู้ 
มีความเข้าใจในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยง
และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการขยายผลในอนาคตต่อไป 

ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนของสถานศึกษา  
ในจังหวัดเชียงรายมีความรู้    
มีความเข้าใจในการป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน 

จำนวนสถาน 
ศึกษา 

100 
 

 

ประเด็นพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยสอดคล้องกับศักยภาพ
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
1. พัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความ
ต้องการในการประกอบอาชีพด้านช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรม การบริการ และความเป็นผู้ประกอบการ 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

2. พัฒนาทักษะอาชีพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพด้านที่สอดคล้องกับวิถี
สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดเชียงราย 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
และตอบสนองต่อความต้องการใน  
การประกอบอาชีพด้านช่างเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการ
บริการ และความเป็นผู้ประกอบการ 
และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จำนวนคน   1,100 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคที่เท่า
เทียม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถ
อ้างอิงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

โครงการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษา 

โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบ
การศึกษา 

จำนวนโรงเรียน 100 
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 
เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีทักษะในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้

การดำรงฐานวัฒนธรรม 
สะอาด การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด และ

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ปลอดภัย ความปลอดภัยในสถานศึกษา ความปลอดภัยบนท้องถนน อุบัติภัย อาหาร

ปลอดภัย ความม่ันคงทางการเงิน 
นา่ยล ด้านวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และอาชีพ 
ศักยภาพ ความสามารถในการป้องกัน ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
บริบทที่เปลี่ยนแปลง โรคอุบัติใหม่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
อาชีพ อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย 
การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคที่เท่าเทียม 

การคำนึงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาเรื่องสัญชาติ เรื่องชายแดน และกลุ่มชายขอบ 
กลุ่มเปราะบาง 
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ส่วนที่ 4 งบประมาณ 
4.1 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จำแนก
ตามประเภทรายจ่าย 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1. งบบุคลากรภาครัฐ (รายการค่าเช่าบ้านข้าราชการ)   1,973,400.00 

-แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
-ผลผลติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-กิจกรรม บุคลากรภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  

1) รายการค่าเช่าบ้าน 1,973,400.00  

2. งบลงทนุ   - 

3. งบดำเนินงาน  3,428,582.08 

    1.1 งบประมาณบริหารจัดการสำนักงาน 1,698,400.00  
-แผนงานยทุธศาสตร์เพื่อสนับสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  

1) ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 1,698,400.00  

    1.2 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อดำเนินกิจกรรมเฉพาะกิจ     1,642,482.08   

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 
-กิจกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  

2) ค่าสาธารณูปโภค 370,400.00  
3) ค่าเช่ารถยนต์ เดือนละ 24,750 บ. (12 เดือน) 297,000.00  
4) ค่าเช่าสำนักงาน เดือนละ 50,000 บ. (12 เดือน) 600,000.00  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

-ผลผลติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รบับริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

-กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

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

141,240.00  
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รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

-ผลผลติผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  

6) รายการผูกพัน ค่าเช่ารถยนตป์ฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ เดือนละ 

19,486.84 บ. (12 เดือน)  

233,842.08  

   1.3 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ 87,700.00  

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

-ผลผลตินักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รบัการอุดหนุน 

-กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน 

  

7) -ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนนุทุกประเภท

โรงเรียนเอกชน 

    -ตรวจติดตามสถานการณ์ขอตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้ม
กิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

    -ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

เพื่อสรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 

    -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน 

87,700.00 

 

2. ประเภทรายจ่าย : งบรายจา่ยอ่ืน   312,600.00 

    2.1 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ 312,600.00  

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื 

-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,400.00  

2) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร ์

65,300.00  

3) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด  
40,000.00  

4) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

90,900.00 
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รายการ งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

-แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

-ผลผลติผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  

5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศกึษา 

16,500.00 
 

6) โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี     
ยุวกาชาดไทย) 

40,000.00 
 

-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
-กิจกรรมดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  

7) โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

9,500.00 
 

-แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
-กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 

  

8) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

20,000.00 
 

    2.2 งบประมาณที่กำหนดกิจกรรมให้ดำเนินการเป็นการเฉพาะกิจ -  

3. ประเภทรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน   10,000.00 

    3.1 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ 10,000.00  
 -แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน 

  

1) โครงการนเิทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  10,000.00  
    3.2 งบประมาณที่กำหนดกิจกรรมให้ดำเนินการเป็นการเฉพาะกิจ -  

รวมงบประมาณตามแผนทั้งสิ้น  5,724,582.08 
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4.2 ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,479,235.52  1,416,385.52  1,417,935.52  1,411,025.52   5,724,582.08  
2. งบบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบา้นข้าราชการ)  493,350.00 493,350.00 493,350.00 493,350.00 1,973,400.00 
3. งบลงทุน  - - - - - 
4. งบดำเนินงาน (งบบริหารจัดการสำนักงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)  425,850.00 423,350.00 425,850.00 423,350.00 1,698,400.00 

 4.1 ค่าตอบแทน  131,100.00 126,100.00 126,100.00 126,100.00 509,400.00 
      1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กศจ. และ อนกุรรมการใน กศจ.  106,100.00 108,600.00 111,100.00 108,600.00 434,400.00 
      2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ไม่ใช่ กศจ. และ อนกุรรมการใน กศจ.  7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00 
      3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 
 4.2 ค่าใช้สอย  215,250.00 215,250.00 215,250.00 215,250.00 861,000.00 
      1) งบบริหารราชการ (CEO)  17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 70,000.00 
      2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะเดินทางไปราชการ  52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 210,000.00 
      3) ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท/เดือน   18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 72,000.00 

      4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ สำนักงาน)  7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000.00 
      5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร และประชุมอื่น ๆ  15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 
      6) ค่าจ้างพนักงานจ้างปฏิบตัิงานขับรถยนต ์  33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 132,000.00 
      7) ค่าจ้างพนักงานจ้างปฏิบตัิงานทำความสะอาด  33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 132,000.00 
      8) ค่าจ้างพนักงานจ้างปฏิบตัิงานจัดการงานทั่วไป  33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 132,000.00 
      9) ค่าจ้างตัดหญ้า สนง.ศธจ.เชียงราย  1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00 
      10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ  4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 18,000.00 
4.3 ค่าวัสด ุ  82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 328,000.00 

     1) ค่าวัสด ุ(สำนักงาน, คอมพิวเตอร์, งานบ้านงานครวั)  37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 150,000.00 
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งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
     2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00 
     3) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กศจ. และ อนุกรรมการใน กศจ.  19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 78,000.00 

5. งบดำเนินงาน (งบบริหารจัดการสำนักงานที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้
จัดทำโครงการรองรับ) 

 
410,620.52  410,620.52  410,620.52  410,620.52   1,642,482.08  

    5.1 ค่าสาธารณปูโภค   92,600.00 92,600.00 92,600.00 92,600.00 370,400.00 
    5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเช่าระบบอินเทอร์เน็ตของหนว่ยงาน  35,310.00 35,310.00 35,310.00 35,310.00 141,240.00 
    5.3 ค่าเชา่รถยนต์ (ได้รับจัดสรรเดือนละ 24,750 บาท : หมวดค่าใช้สอย)  74,250.00 74,250.00 74,250.00 74,250.00 297,000.00 
    5.4 ค่าเช่าสำนักงาน (เดือนละ 50,000 บาท : หมวดค่าใช้สอย)  150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00 
    5.5 รายการผูกพันค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ (หมวดค่าใช้สอย)  58,460.52 58,460.52 58,460.52 58,460.52 233,842.08 
6. งบรายจ่ายอื่น (งบที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้จัดทำโครงการรองรับ) - - - - - - 
7. งบเงินอุดหนุน (งบที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้จัดทำโครงการรองรับ) - - - - - - 
8. งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน (งบประมาณขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนา ของ สนง.ศธจ.เชียงราย) 

10  149,415.00     89,065.00      88,115.00     83,705.00     410,300.00   

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาเพื่อรองรับเมือง
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

4 -   56,500.00       29,500.00   -      86,000.00  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาเพื่อพฒันาทักษะอาชีพ 
โดยสอดคล้องกบัศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

- - - - - - 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาในการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคที่เท่าเทียม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย 

6   149,415.00    32,565.00    58,615.00    83,705.00    324,300.00  
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ส่วนที่ 5 

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดย
สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

โครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท)  

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

4 โครงการ -   56,500.00      29,500.00  -      86,000.00   
1. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย (101 ป ียุวกาชาดไทย) 

- 40,000.00 - - 40,000.00 
-กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(กลก.) 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปอ้งกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

- - 20,000.00 - 20,000.00 -กลุ่มพัฒนาการศึกษา (กพศ.) 

3. โครงการสง่เสริมและพัฒนาศกัยภาพการตรวจ 
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

- 16,500.00 - - 16,500.00 
-กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(กลก.) 

4. โครงการสง่เสริมและพัฒนาศกัยภาพการตรวจ 
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

- - 9,500.00 - 9,500.00 
-กลุ่มนิเทศ ติดตา และประเมนิผลการจัด
การศึกษา (กนต.) 
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ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

1. โครงการส่งเสริม
การจดังานวนัคลา้ย
วันสถาปนายุวกา 
ชาดไทย (101 ป ี
ยุวกาชาดไทย) 

จัดงานวนัคลา้ยวนั
สถาปนายวุกาชาด
ไทย 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ 
(ร้อยละ 85) 

 40,000.00   40,000.00 กลก. 3 10 ปม.100101 
V03 
F0303 

12   3 3 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกนัยาเสพติด 
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

จัดกิจกรรมโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกนัยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

1. จำนวนนกัเรียน
โรงเรียนเอกชนที่
ได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
2. ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
เอกชนทีเ่ข้ารว่ม
โครงการมีพฤติกรรม
การปฏิบัติตนที่
สะท้อนถึงการมี
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
(ร้อยละ 80) 

  20,000.00   กพศ. 1 1 ปม.010201 
V01 
F0105 

12 8 เน้น 
1.1 

6 1 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 (ต่อ) 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

3. โครงการสง่เสริม
และพัฒนาศักยภาพ
การตรวจ ติดตาม
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา 

การดำเนนิการเฝา้
ระวังความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา 

1. จำนวนครัง้ในการ 
เฝ้าระวังความ
ประพฤตนิักเรียน
และนักศกึษา 
2. จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 16,500.00   16,500.00 กลก. 3 11 ปม.110301 
V01 
F0102 

12  ด่วน 
1 

เน้น 
1.1 

3 3 

4. โครงการงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

1. สถานศึกษาสมัคร
เป็นสมาชกิงานสวน 
พฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2. สถานศกึษาที่
เป็นสมาชกิสามารถ
เข้ารับการประเมิน 
ได้เพิ่มขึ้น 
3. จัดทำและปรับ 
ปรุงฐานข้อมูลการ
ดำเนนิงานโครงการ 
อนุรักษ์ฯ ในพื้นที่  
จังหวัด  

1. ร้อยละสถาน 
ศึกษาสมัครเป็น
สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 20) 
2. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ ศธ.ที่ผ่าน
หลักสูตรการฝึก 
อบรมฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจรายงาน
ผลการดำเนินงาน
การจัดฐานข้อมูล
โครงการ (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) 

  9,500.00  9,500.00 กนต. 1 1 ปม.010102 
V01 
F0103 

12 1  1 1 
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5.2 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 

โครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท)  

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

0 โครงการ -  -  - - -  
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5.3 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนเชียงราย 

โครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท)  

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

6 โครงการ     149,415.00      32,565.00        58,615.00      83,705.00          324,300.00    
1. โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

40,000.00 - - - 40,000.00 -กลุ่มอำนวยการ (กอก.) 

2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,400.00 - - - 30,400.00 -กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.) 

3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
17,640.00 10,640.00 10,640.00 26,380.00 65,300.00 

-กลุ่มนิเทศ ติดตา และประเมนิผลการจัด
การศึกษา (กนต.) 

4. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาและประสิทธภิาพการจัดการศึกษา
จังหวัดผ่านกลไก ของ กศจ 

39,450.00 - 16,050.00 35,400.00 90,900.00 
-กลุ่มนิเทศ ติดตา และประเมนิผลการจัด
การศึกษา (กนต.) 

5. โครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการใชเ้งินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน 

21,925.00 21,925.00 21,925.00 21,925.00 87,700.00 -กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กสช.) 

6. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา ประจำปี 2566 

 
 10,000.00  10,000.00 

-กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(กลก.) 
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ตามรางแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

1. โครงการเสริมสร้าง 
ศักยภาพบุคลากร
ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

1. บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธกิาร 
จังหวัดทกุคนได้รับ 
การพฒันา
สมรรถนะหลัก 
ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  
2. บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธกิาร 
จังหวัดทกุคน 
ได้รบัการพัฒนา
ด้านดิจิทลัสำหรับ
ข้าราชการ 
ภาครัฐ 

1. ร้อยละของ
บุคลากรกลุ่มเป้า 
หมายที่ได้รับการ
พัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานตาม
หลักสูตร (ร้อยละ 
100)      
2. ร้อยละของ
บุคลากรกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับ 
การพัฒนาจัดทำ
รายงานผล 
การดำเนินงานโดย
ใช้ระเบียบวธิีวิจัย  
(ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของ
บุคลากรกลุ่มเป้า 
หมายที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทลั (ร้อยละ 100) 

40,000.00    40,000.00 กอก. 6 20 ปม.200401 
V01  
F0101 

13 เน้น 
5.4 

 6 6 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 (ต่อ) 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

2. โครงการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน 
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

1. มีแผนการตรวจ
ราชการและแผนการ 
ขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของ 
สนง.ศธจ.  
2. มีการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล
การ จดัการศึกษา 
ในหนว่ยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3. มีรายงานผลการ
ตรวจ ติดตาม  
ประเมินผลการ
ดำเนนิการนโยบาย 
และยุทธศาสตร์
ของ ศธ. ในพืน้ที่
จังหวัด เพื่อเปน็
ข้อมูลสำหรับการ 

1. มีแผนการตรวจ
ราชการและแผน 
การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
1 ฉบับ 
2. ร้อยละของสถาน 
ศึกษาสงักัด ศธ. ใน
จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมิน 
ผลการจัดการศึกษา
ตามแผนการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล 
3. เอกสารรายงาน
ผลการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ 

17,640.00 
 
10,640.00  

 
10,640.00    26,380.00  

 
65,300.00 กนต. 6 20 ปม.200201 

V03 
F0302 

13   6 6 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 (ต่อ) 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

 วางแผนการพฒันา
การศึกษาของ
จังหวัดในปีต่อไป  
4. มีรายงานผลการ
ตรวจราชการแบบ 
บูรณาการประจำป ี
งบประมาณ 2566 
5. มีรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของ 
สนง.ศธจ.ประจำปี
งบประมาณ 2566  

กระทรวงศกึษาธิการ 
ในจังหวัด 1 ฉบับ  
4. รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ของ สนง.ศธจ. 
ประจำปีบประมาณ 
พ.ศ.2566 

              

3. โครงการนิเทศ
การจัดกิจกรรม 

ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 
ประจำปี 2566 

จำนวนผู้เข้ารบัการ
นิเทศ 

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การนิเทศ มีความ
พึงพอใจ (รอ้ยละ 80) 

  10,000.00  10,000.00 กลก. 3 10 ปม.100101 
V03 
F0303 

12   3 3 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 (ต่อ) 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

4. โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การยก 
ระดับคุณภาพการ 
ศึกษา และ
ประสิทธิภาพ   
การจัดการศึกษา
จังหวัดผ่านกลไก 
ของ กศจ. 

1. มีรูปแบบ/แนว
ทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู ้
ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึง 
ตามบริบทของ
จังหวัด โดยผ่าน 
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของสว่น
ราชการและหนว่ย 
งานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  
2. มีกลไกการยก 
ระดับคุณภาพการ 
จัดการศึกษาแบบ
บูรณาการให้สอด 
คล้องกับบริบทใน
พื้นที่ 
3. มีตัวชี้วัดการ
ดำเนินงานอย่างมี 

1. ทุกจังหวัดมี
รูปแบบ/แนวทาง 
การยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถงึ  
ตามบริบทจังหวัดท่ี
กำหนดขึ้นอย่างมี
ส่วนร่วมและผ่าน
ความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจังหวัด  
2. ทุกจังหวัดมีตัว 
ชี้วัดผลการดำเนิน 
งานขับเคลื่อนรูป 
แบบ/แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มคีุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถงึ 
ตามบริบทจังหวัด  

39,450.00 
 

- 16,050.00 
 

35,400.00 
 

90,900.00 
 

กนต. 6 20 ปม.200201 
V02 
F0201 

13   6 6 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 (ต่อ) 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

 ส่วนร่วมของสว่น
ราชการหรือหน่วย 
งานและสถานศกึษา 
ในจังหวัด ที่สอด 
คล้องกับรูปแบบ
การยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตามบริบทของ
จังหวัด  
4. มีปฏิทินกำกับ
ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการ 
ดำเนินงานการยก 
ระดับคุณภาพ
การศึกษา และ
ตัวชี้วัดการดำเนิน 
งานตามแผนพัฒนา 
การศึกษาจังหวัด
ทุกไตรมาส 

ท่ีคณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ
และมีส่วนร่วม 
ในการประเมิน 
3. ทุกจังหวัดมีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจังหวัด
ทุกไตรมาส 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 (ตอ่) 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

5. โครงการตรวจ 
นิเทศ และติดตาม 
การใช้เงินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน 

จำนวนโรงเรียน
เอกชนทีไ่ด้รับการ
ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินอุดหนุน 

1. จำนวนโรงเรียน
เอกชนที่ได้รับการ
ติดตามและกำกับ 
การใช้เงินอุดหนุน  
2. ร้อยละโรงเรียน
เอกชนทีไ่ด้รับการ
ติดตามและกำกับ 
มีการเบกิจ่ายเงนิ 
อุดหนุนถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง (รอ้ยละ 
80) 
3. ระดบัความสำเร็จ
ในการติดตาม กำกบั
การใช้เงินอุดหนนุ
ของโรงเรียนเอกชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
(ระดับ 5) 

21,925.00 21,925.00 21,925.00 21,925.00 87,700.00 กสช. 4 17 ปม.170101 
V01 
F0101 

9  หลัก 
6 

4 4 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 (ต่อ) 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หนว่ย : บาท) กลุ่มที่
รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

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

แม่บท 
เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แผนฯ 
13 

น.ความ
ม่ันคง 

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป. 

6. โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศกึษา
จังหวัด 

1. แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด  
พ.ศ. 2566-2570 
(ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2566)  
2. แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2567 (คำขอ
งบประมาณ) 

1. จำนวนแผนพัฒนา
การศึกษา  
พ.ศ. 2566-2570 
(ฉบับทบทวน  
พ.ศ.2566) จำนวน 
1 ฉบับ                 
2. จำนวนแผน 
ปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 จำนวน 
1 ฉบับ 

30,400.00    30,400.00 กนผ. 6 20 ปม.200201 
V01  
F0104 

13   6 6 
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ส่วนที่ 6 

ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) กำหนดให้

หน่วยงานในสังกัดดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  

  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 

302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/

โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคใน

การดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส 

 ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี 

และให้มีการรายงานตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

  ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของปีงบประมาณ 

   รายงานภายในวันที่ 15  มกราคม ของปีงบประมาณ 

  ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม-มีนาคม ของปีงบประมาณ 

   รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 

  ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน-มิถุนายน ของปีงบประมาณ 

   รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 

  ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของปีงบประมาณ 

   รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
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 1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุด

แผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

  2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ

โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้

เป็นกรอบในการประเมินผล 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

-เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเมื่อสิ้นสุด

การดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

-รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 

2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการ

จัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 

 

 

 

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