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คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้กาหนดว่า ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า และแผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล่ า วต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจาเป็นหรือ
สมควรที่จ ะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรั ฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลั งเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560–2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกั ดให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ การจั ง หวั ด เชี ยงราย ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้กาหนดว่า ก่อ นจะดาเนินการตามภารกิจ ใด ส่ ว นราชการต้องจัด ทา
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็ นการล่ วงหน้า และแผนปฏิบัติ ราชการดังกล่าวต้องมีร ายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการด าเนิ น การของแต่ ล ะขั้ น ตอน เป้ า หมายของภารกิ จ
ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน
ว่า ภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่
โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศ
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
เห็น ชอบให้ห น่ว ยงานของรัฐ ปรับ ปรุงแผนระดับ 3 ให้ส อดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ และแผนแม่บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง
(พ.ศ. 2560–2564) แผนการศึ กษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) นโยบายรั ฐ บาล นโยบายและจุ ดเน้ น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตาม
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ความ
เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
2. เสริมสร้างคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
(ก)

4. เสริมสร้าง พัฒนา และดาเนินการตามระบบกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
เป้าประสงค์รวม
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
(ข)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ตารางแสดงโครงการที่สนองยุทธศาสตร์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
รวม

(ค)

จานวน
โครงการ
1
3
5
9

รวมงบประมาณ
(บาท)
299,480
605,650
406,600
1,243,230

ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์
(บาท)
ที่
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
1. งบดาเนินงาน
2,533,886
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
2,141,886
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
392,000
2. งบรายจ่ายอื่น
1,243,230
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
38,900
5
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพืน้ ที่ชายแดน ระดับจังหวัด
73,800
5
2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
80,000
5
2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
45,400
5
หมายเหตุ งบประมาณตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 113,900 บาท
เป็นงบประมาณโครงการที่ได้รับจาก สป.ศธ. 45,400 บาท และ
เป็นงบดาเนินงานค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จานวน 68,500 บาท)
2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.
100,000
5
-กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
299,480
1
-แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
-กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
-กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยในระดับพื้นที่
122,900
3
2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
155,000
3
2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education)
327,750
3
รวมทั้งสิ้น
3,777,116
รายการ
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(3)

ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้กาหนดว่า ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า และแผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล่ า วต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจาเป็นหรือ
สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลั งเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560–2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริห ารและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 และ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development
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Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายและ
จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
3. ทบทวนสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
4. ประสานหน่ ว ยงานในสั ง กั ด จั ด ท ารายละเอี ย ดงาน/โครงการที่ จ ะด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6. เสนอขออนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อผู้บริหาร
7. เผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ที่ผู้บริหารสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้นายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565)
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปูาหมายที่ 4 เปูาหมายด้านการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการ 15 แผนงาน นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิ การ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร) และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย และก าหนดเป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี ความ
มั่นคงในทุกในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่น คงเป็ น กลไกที่น าไปสู่ การบริ ห ารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลั ก ธรรมาภิบาล สั งคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้ า สู่ ก ลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง ความเหลื่ อ มล้ าของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข
ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภาคส่ ว น
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่ อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่ เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
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มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในเวที โ ลก และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และการค้ า อย่ า งแน่ น แฟู น กั บ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และ
การทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่ งยื น หมายถึ ง การพัฒ นาที่ส ามารถสร้ างความเจริ ญ รายได้ และคุ ณภาพชีวิ ต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และ
การฟื้ นฟู ฐานทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างยั่ งยื น ไม่ ใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ จนเกิ นพอดี ไม่ สร้ างมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่ งแวดล้ อมมีคุณภาพดี ขึ้น คนมีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม มีความเอื้ ออาทร เสี ยสละ เพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รั ฐ บาลมีน โยบายที่มุ่งประโยชน์ส่ ว นรวมอย่างยั่งยืน และให้ ความสาคัญกับ การมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยื น” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รั ฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวย
ประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมาย
ที่กาหนด
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ านการสร้ า งความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒ นา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิ งเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่นๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม่
2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวที โลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึ งการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่ การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ ามามี
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
นาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นาไปสู่
การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรม
ราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทาแผนแม่บท
เพื่อบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น
62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดเชียงราย 14 ประเด็น
26 แผนย่อย ดังนี้
1) ประเด็น ความมั่นคง ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
- เสริ ม สร้ างความมั่ นคงของสถาบั น หลั กของชาติ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยผ่านทางกลไกต่าง ๆ
รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ
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แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
1) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่
ต้นน้า - กลางน้า - ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (5)การปูองกันยาเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเปูาหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผล
กระทบต่ อ ความคิ ด และโน้ ม น้ า วให้ เ กิ ด ความเห็ น ที่ ค ล้ อ ยตามอย่ า งถู ก ต้ อ ง (6) การปรั บ ระบบนิ เ วศ
(สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธี
ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่
การโจมตีท างไซเบอร์ ของกลุ่ มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรื อเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขข้ อมูล การโจมตีต่ อกลุ่ ม
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นปุวนอันกระทบต่อประชาชน
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
2. ประเด็น การเกษตร ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 6 แผน เกี่ยวข้องกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.5 เกษตรอัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนา
- พั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่า ง ๆ ตลอดจนการใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีอ วกาศและภู มิส ารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทั ล
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ประเด็น การท่องเที่ยว ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 6 แผน เกี่ยวข้องกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
4. ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 6 แผน เกี่ยวข้อง
กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนา
- ให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒ นาเมื องให้ เป็น เมื องน่าอยู่อั จฉริยะที่ส ามารถรองรั บ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดัน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีก ารใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบ
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บริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่
เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบ
5. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 3 แผน เกี่ยวข้องกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ โดย
พัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการ
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้ มีความพร้อม
สาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภาพรวม
6. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 3 แผน
เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดาริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนั กรู้ และการมีส่ว นร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิต
สาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร เพื่อ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่อง
ผู้นาที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดาเนินงาน
ในการสร้างเสริมการพัฒนาจิ ตสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสั งคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์
7. ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 5 แผน เกี่ยวข้อง
กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 4 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครั ว และชุ ม ชน ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ปลู ก ฝั ง และพั ฒ นาทั ก ษะนอกห้ อ งเรี ย น สร้ า ง
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กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้
องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมี กลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝูาระวัง และติดตามการดาเนินงาน ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้
พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุก
ลักษณะ
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล ที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบ
โจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่
สนับสนุนการผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา
- จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย
ทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน
ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่ส มวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ใน
สังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการทางาน
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4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้ องกับ ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทางานและสร้างงาน
8. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 2 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย
ได้แก่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจั ยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม ประเมินผล
และการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รฐานสมรรถนะ ปฏิ รูปหลั ก สู ตรและรูปแบบการเรีย นการสอนอาชีว ศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน
เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้าน
การผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึง
มีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยี
เข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี การเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและ
ทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์
การเชื่อมต่อ และมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนามาใช้ต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้
เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
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หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้
ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่
(1) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตร
ผลิ ตครู อาชีว ะยุคใหม่ที่ส อดคล้องกับ กรอบมาตรฐานฝี มือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิต
ครูยุคใหม่ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชานาญในด้ านการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจานวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่ งเสริม สนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากาลังเพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ประกอบด้วย 6 แนวทาง
ย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียนรวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุก
ระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการ
โรงเรียน จานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุง
โครงสร้ า งการจั ด การศึก ษาให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและเพิ่ม พู นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มีก ารปรับ ปรุง โครงสร้ า ง
การศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความ
เข้ า ใจและใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะภาษาที่ 3 ทั ก ษะและความรู้ ใ นการประกอบอาชี พ ใหม่ ๆ อย่ า ง
คล่องแคล่ว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ และการกากับดูแล
คุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียน
การสอน และการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง
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4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (4) พัฒนา
ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัล แฟลตฟอร์ม สื่ อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาอย่างทั่วถึงแบะมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่ อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5
แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กาหนดสมรรถนะและ
ทักษะพื้นฐานสาหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเปูาหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะ
ของแรงงานและมีกรอบแนวคิด ในการคาดการณ์อุป สงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่า ง ๆ และมี
แนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยามากขึ้นเป็นระยะ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และ
ทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มี
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา
และสาหรับประชาชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
แผนย่อย 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่งเสริมสนั บสนุน ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปั ญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมี
ส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ
9. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 2 แผนย่อย
เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ
แนวทางการพัฒนา
- ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกาหนดระดับมาตรฐานขั้นต่าของสวัสดิการ
แต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมและชั ดเจน เพื่อปูองกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอ
สภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิตทาง
สังคมได้ โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
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ทุกคน บริการสังคม การประกัน สังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจั ดโครงข่ายการคุ้มครองทางสั งคม สาหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้
สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย
10. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 5 แผนย่อย เกี่ยวข้องกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 2 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
- มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อเอื้ออานวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนจูงใจให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัว
รองรั บ ผลกระทบและภัย พิบั ติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กาหนให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดทาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและ
ในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต สร้างความรู้
ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งในระบบและนอกระบบ
11. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน
5 แผนย่อย เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 4 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
ผู้ ป ระกอบการและภาคธุร กิจ โดยภาครัฐ จัด สรรรูป แบบบริ การให้ มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอานวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ลดข้อจากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางาน
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ตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ
เป็นการทางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน
เสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒ นาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้ บริการ และเปิดโอกาสให้
เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์
แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
แนวทางการพัฒนา
1) จั ด ท างบประมาณตอบสนองต่ อ เปู า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อ ให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้ง
ในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดาเนินการ
ได้ตามเปูาหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายร่วมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ล ะช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
2) กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินการ เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ
ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนาไปสู่การปับแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสม
ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มี
การรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายต่อสาธารณะเป็นประจา รวมทั้ งการตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระ ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อย 3.3 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ เป็ น “ภาครั ฐ ทั นสมัย เปิด กว้ าง เป็น องค์ ก รขี ด
สมรรถนะสูง ” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ แบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแฟลตฟอร์มดิจิทัล ที่ภ าครัฐ
สามารถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้
มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจั กษ์
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางาน
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
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แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ งนาองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ
และการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม
กับภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
องค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้น
ทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความ
เป็นสานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทางานในเชิงรุก
สามารถนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน
แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตาแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปูองกัน
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิ จ โดยมิช อบ การสร้างความก้าวหน้าให้ กับบุคลากรภาครัฐ ตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลัก ษณะชั่วคราว
ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็ น ธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้ องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกาหนดและ
พิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรภาครัฐ
2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด
ในการทางานเพื่อให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์
ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสานึกในการปฏิบัติงาน
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ด้วยความรับผิดชอบและสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค
กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกปูองบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้นาและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนาหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการบริ หารงานเพื่ อประโยชน์ ของส่ วนรวม เป็ นทั้ งผู้ น าทางความรู้ และความคิ ดผลั กดั นภารกิ จ น าการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ช าติร ะยะยาว โดยต้องได้รั บการปรับเปลี่ ยนกระบวนการทางความคิดให้ ตนเองมีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะช่วยให้สามารถ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
12. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 2 แผนย่อย
เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย
และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้ า งจิ ตส านึ กและค่า นิ ย มในการต่อ ต้า นการทุ จริ ตให้ แ ก่บุ คลากรขององค์ก ร โดยการสนั บสนุน ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็น เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
13. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยแผนย่อย จานวน 2 แผนย่อย
เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจาเป็น และความเหมาะสมของกฎหมาย
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ที่มีอยู่ทุกลาดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จาเป็นหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าและ
กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนา
ภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2) วิธีการบั ญญัติกฎหมายอย่างมีส่ ว นร่ว ม ต้องดาเนินการให้ มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิ ด เผยผลการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และการวิ เคราะห์ ต่ อประชาชน และน ามาประกอบการพิจ ารณาใน
กระบวนการตรากฏหมายทุก ขั้น ตอน เพื่ อพัฒ นากฏหมายทุ กฉบับและทุ กล าดับศั กดิ์ ให้ ส อดคล้ องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงานของ
ภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฏหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทาผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และ
มีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
14. ประเด็ น การวิจั ยและพัฒ นานวัตกรรม ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 5 แผนย่อย
เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 2 แผน ดังนี้
แผนย่อย 3.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
- พั ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมี
ทักษะความรู้ และเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่
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จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การ
ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
แผนย่อย 3.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
- การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ)
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. แผนการปฏิรูปประเทศ
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้ รั ฐจั ดให้ มี ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เพื่ อเป็ น
เปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กาหนดให้ทาการปฏิรูป
ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพีย ง และมีความสมดุล ประชาชนในสั งคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยจะต้องดาเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
แต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ (ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ : สศช. มีนาคม 2561) 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านตารวจ
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 8 ด้าน ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
การธารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ
บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรม
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิด
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปูาหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด
ทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ รู้จั กยอมรับในความเห็ นทางการเมืองโดยสุ จริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงาไม่ว่าด้วยทางใด
ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education)
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เปู าหมายปรับ เปลี่ย นภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐ
ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
กาหนดประเด็นปฏิรูปไว้ 6 ประเด็น และกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูป โดยเกี่ยวข้องกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนาระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
เปูาหมาย : หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน
กิจกรรม : พัฒนาหรือนาระบบดิจิทัล เพื่อรองรับทางานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
พัฒนาหรือนาระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งาน
พัสดุ งานบริหารงานบุคคล เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทั ล
ของหน่วยงานภาครัฐ
เปูาหมายที่ 1 : หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอานาจหน้าที่ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม : กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการกาหนดชุดข้อมูลสาคัญ การจัดทา
การรวบรวม การวิเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน (Chief Data Officer)
เปูาหมายที่ 2 : หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทาข้อมูลสาคัญตามมาตรฐานที่กาหนด
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้
กิจกรรม : จัดทาชุดข้อมูลสาคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
เปูาหมายที่ 3 : หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัดอันดับ
ของจังหวัดในด้านต่าง ๆ
กิจกรรม : ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน หรือภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุ น เช่น งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ
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เปูาหมายที่ 4 : ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สาหรับใช้ใน
การตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน
กิจกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลสาคัญเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่ อให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เปูาหมาย 1 : หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : กาหนดให้มี “กลุ่มงานสารสนเทศ” ที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
เปูาหมาย 2 : บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัดปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย
ความเป็นนิติบุคคลของกรม
แผนงานที่ 1 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
เปูาหมาย : ส่วนราชการมีการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านโครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย (กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ)
กิจกรรม : การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform)
เปูาหมาย 1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
แผนงานที่ 3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดโครงสร้างการบริหารราชการเป็นภาค/เขต
ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และพื้นที่รับผิดชอบ (Rezoning)
เปูาหมาย : ดาเนินการตามแผนได้ 100%
กิจกรรม : จัดทาข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดทาโครงสร้างการบริหารราชการแบบ
ภาค/จังหวัด
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ
และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐ ทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ
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เปูาหมาย : กาลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ ที่สอดคล้อง
กับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่ เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
กาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ 2 พัฒ นาปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะกาลั งคนเพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ
เปูาหมาย : ภาครัฐมีกาลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทันสมัย และเป็นสากล
แผนงานที่ 3 เตรียมกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ
เปูาหมาย : ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์กาลังคนสูงอายุที่มีศักยภาพ
แผนงานที่ 4 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
เปูาหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัด
กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง แยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) และมีจิตวิญญาณการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการ
ใช้อานาจที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชา
กิจ กรรม : จั ดหลั กสู ตรผู้ นาคุณ ธรรมที่ เ ป็น ตัว อย่า ง จั ดกิ จกรรมที่เ น้ นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
กลยุ ทธ์ ที่ 4 ติ ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ กาลั งคนในส่ วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ (Workforce Audit)
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้กาลังคนใน
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ (Workforce Audit)
เปูาหมาย : รัฐบาลมีสารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเพื่อให้การใช้กาลังคนภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
แผนงานที่ 2 ทบทวนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล กาลังคน (จานวน สายงาน
ตาแหน่งระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตั้งให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามภารกิจ และเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม (อาทิ การทบทวนสัดส่วนของจานวนตาแหน่งระดับสู ง และตาแหน่งปฏิบัติให้สอดคล้องกับความ
จาเป็น เป็นต้น)
เปูาหมาย : ส่วนราชการมีสายงานตาแหน่ง และระดับ สอดคล้องกับความจาเป็น
ของภารกิจภาครัฐ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ในภาครัฐ
กลยุ ทธ์ ที่ 1 ดึ งดู ดผู้ มี ความรู้ ความสามารถและมี จิ ตสาธารณะเข้ ามาท างานใน
หน่วยงานภาครัฐ
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แผนงานที่ 1 การเพิ่มช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ
เปูาหมาย : มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหาบุคลากรภาครัฐที่
หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทางานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้มีความรู้ความสามารถสูง
กิจกรรม : พัฒนาระบบการจ้างงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลคู่ขนาน (Dual
Tracks) ที่แยกสาหรับผู้มีความรู้ความสามรถสูงเป็นการเฉพาะ
แผนงานที่ 2 สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่นของส่วน
ราชการ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
เปูาหมาย : ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้สมัครงาน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิผลและความคล่องตัวในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
เข้าสู่ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เปูาหมาย : มีระบบการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
เปูาหมาย : มีระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ใน
ภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System)
เปูาหมาย : การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมีความเป็นธรรม
มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มแข็ง และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ออก
จากราชการ
กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินผลงานให้วัดประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความเป็ นธรรม วางระบบการบริ หารและการพั ฒนาผู้ มี ผลงานไม่ เป็ นไปตามความคาดหวั งของหน่ วยงาน
(Managing Underperformers)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)
ของบุคลากรภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พั ฒนาบุ คลากรทุ กระดั บและสายอาชี พ เพื่ อสร้ างการเรี ยนรู้ อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดอายุการทางาน
เปูาหมาย : เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมืออาชีพ นักบริหาร
ระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสาย
อาชีพ ช่วงอายุ และพื้นที่ทางาน
แผนงานที่ 2 พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
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เปูาหมาย : หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน (Induction Training) มี
ประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการทางานภาครัฐ (New Mindsets)
แผนงานที่ 3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ มีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
เปูาหมาย : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุ้มค่า
กิจกรรม : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร
(Development Evaluation) เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้าซ้อนในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย/สถาบัน
ฝึกอบรมภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ 2 จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
เปู าหมาย : ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐนาประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในการบริหารงานบุคคล
เปูาหมาย : องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกาหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมในการเลื่อนตาแหน่ง การลดตาแหน่ง การย้ายตาแหน่ง เป็นต้น
กลยุ ทธ์ ที่ 6 พั ฒนาทางก้ าวหน้ าในสายอาชี พและสร้ างความต่ อเนื่ องในการด ารง
ตาแหน่ง
แผนงานที่ 3 ส่ งเสริมการหมุนเวี ยนบุคลากรในแต่ ละสายอาชี พข้ ามหน่ วยงานใน
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การทางานทั้งในด้านกว้างและลึก
เปูาหมาย : ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง มีโอกาสและประสบการณ์
ทางานที่หลากหลาย ทาให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพกาลังความเชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกปูองกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน
กลยุทธ์ที่ 1 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 2 เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ
เปูาหมาย : หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของตนกับ
ระบบของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงระบบข้อมูลของหน่วยงานตนและระบบของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ในการติดตามการดาเนินงาน
3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
กฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
ให้ทันต่อการพัฒ นาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเปูาหมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
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เปู าหมายที่ 1 มีกลไกให้ การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี และเท่าที่จาเป็น รวมทั้ง
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพื่ อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กิจ กรรม : จัดทากฎหมายเพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมาย
การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ เ กี่ย วข้ อง การวิเ คราะห์ ผ ลกระทบที่อ าจเกิ ดขึ้ น จากกฎหมาย เพื่ อเป็น หลั กเกณฑ์ป ระกอบการจัด ท า
ร่างกฎหมายรวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้ นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดย
มีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปูาหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับประชาชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ล ะ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ การ
กากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปูาหมาย
1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ
กับ การกากับ ที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัล เพื่อการสื่ อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือเสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย
2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
กิจกรรม : การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย
และในสถานที่สาธารณะสาหรับกลุ่มเปูาหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง
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9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษี ยณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
และให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ ม แข็ ง โดยสามารถบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนได้ ด้ ว ยตนเอง โดยมี เ ปู า หมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปูาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคม
กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน
11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน และยกระดั บ การบั ง คั บ ใช้ ม าตรการทางวิ นั ย และกฎหมายต่ อ เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ
โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปูาหมาย : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิจ กรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝั งเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการปูองปราม
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็น
ตัวอย่ างในการบริ หารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิ ดชอบ กรณีปล่ อยปละละเลยไม่ ดาเนินการให้ ถือเป็ น
ความผิดวินัยหรือความผิดอาญา
กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเปูาหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝูาระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน
กิจกรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการเป็นประจาทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ 4 ทาให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทา
กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อใช้
ในองค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนในการปู อ งกั น การให้ สิ น บนและการเรี ย กรั บ สิ น บนของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ในทุกรูปแบบ
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12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิ รูปการศึกษา
(กอปศ.) ได้ดาเนินการทบทวนบริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอการปฏิรูป
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงสภาวการณ์แนวโน้มสาคัญที่ส่งผล
ต่อการศึกษา ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางชี้นาที่
สาคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ อันจะนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา (Enhance Quality of Education) 2) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (Reduce
Disparity in Education) 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(Leverage Excellence and Competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ในการรองรั บ ความหลากหลายของการจั ด การศึ ก ษา และสร้ า งเสริ ม ธรรมาภิ บ าล
(Improve Efficiency, Agility and Good Governance) ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ข้างต้นครอบคลุมถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วย
แผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น
ภารกิจสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเกี่ยวข้องกับแผนงานการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 7 เรื่อง 22 ประเด็น
ประกอบด้วย
เรื่ อ งที่ 1 การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลาดับรอง มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องและตอบสนอง
เปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกสาคัญต่อการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... :
ตัวชี้วัด มีการจัดทา แก้ไข และปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายลาดับรองที่มีความสาคัญ และ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่มีการกาหนดดาเนินการภายใน
2 ปี (ภายในปี 2564)
2. ภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนมี ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด
การศึกษาอย่างสมดุล และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น : ตัวชี้วัด
สัดส่วนของการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน หรือโดยความ
ร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในด้านสัดส่วนของจานวนผู้เรียน จานวน
สถานศึ ก ษา และมู ล ค่ าของทรั พ ยากรที่ ใ ช้ เ พื่อ สนั บ สนุ นการจั ด การศึ ก ษาเพิ่ มขึ้ น อย่ า งมี นัย ส าคั ญ ตาม
เปูาหมายระยะสั้น (ภายในปี 2564)
3. มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการ
ดารงชีวิตและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ : ตัวชี้วัด มีการพัฒนาดัชนี
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการดาเนินการตามดัชนีมีระดับเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ (ภายในปี 2564)
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เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
ตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สามารถเข้ าถึง
และได้รับการดูกลและการศึกษาระดับปฐมวัย อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมี
ระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการทางานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ :
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึง ได้รับการดูแล และการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน (ภายในปี 2565)
2. พ่อ แม่ ผู้ ป กครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ ยนกรอบคิด (Mind Set)
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา
เด็กปฐมวัย : ตัวชี้วัด ร้อยละของพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ดูแล และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ภายในปี 2565)
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอ
ภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นาไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน : ตัวชี้วัด 1 ร้อยละผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบ
การศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนเงินทุนเพื่อบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจาเป็น
รายบุ คคลจนส าเร็จ การศึกษาและการพัฒ นาได้เต็มตามศักยภาพ (มากกว่าร้อยละ 95 ภายในปี 2564)
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัดทางการศึกษาของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโน้มดี
ขึ้น สู่การบรรลุเปูาหมายในปี 2030 ตัวชี้วัด 3 ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณา
การ 6 กระทรวง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยา และสนับสนุนการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา (ครอบคลุม ข้อมูลเด็ก เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า
ร้อยละ 75 ของประเทศ ภายในปี 2564)
2. ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยให้คานึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลาบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
หรือห่างไกล : ตัวชี้วัด จานวนครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
(ภายในปี 2564)
เรื่ องที่ 4 การปฏิรู ปกลไกและกระบวนการผลิ ต คัด กรอง และพั ฒนาผู้ ประกอบ
วิชาชีพครู อาจารย์ มี 5 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. มี แ ผนการผลิ ต และพั ฒ นาครู ต ามความต้ อ งการของประเทศ (Demand–Side
Financing) โดยให้มีการจัดแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับพื้นที่ ตลอดจนวางระบบ
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คัดเลือกและจัดสรรอัตรากาลังครู โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความขาดแคลน และมีการวิเคราะห์อัตรากาลังในการ
ผลิตและพัฒนาครู เพื่อขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ตัวชี้วัด มีการบรรจุครู
ครบตามอัตราที่กาหนดในสถานศึกษา (ภายในปี 2567-2572)
2. มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และ
การคาดการณ์อัตรากาลังครูในสาขาที่ขาดแคลน : ตัวชี้วัด ระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) มีความ
น่าเชื่อถือ และถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง อย่างน้อยร้อยละ 80 (ภายในปี 2562)
3. มีหน่วยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ กับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองทางวิช าชีพอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบในการประเมินการปฏิบัติ งานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูชานาญการ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู (National Professional Teacher Platform : NPTP) :
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม (ภายในปี
2562) ตัวชี้วัด 2 ครูทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 3
ร้อยละ 80 ของครูชานาญการที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานที่กาหนด (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 4 ร้อยละ 80
ของจานวนครูในพื้นที่เข้าร่วมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู (National Professional
Teacher Platform : NPTP) (ภายในปี 2565)
4. มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่
ได้รับการปรับปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู : ตัวชี้วัด ครูทุกคนได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้ง
การเลื่อนและการคงวิทยฐานะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ภายในปี 2564)
5. มีการกาหนดสมรรถนะหลักของผู้บริหาร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ในด้านต่าง ๆ มีระบบการเลื่อนระดับของผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าในการ
พัฒ นาสถานศึ กษา และการยกระดับ คุ ณภาพของผู้ เ รียนเป็นส าคั ญ รวมทั้งมี ระบบการคงวิทยฐานะให้
ผู้บริหารพัฒนาทางวิชาชีพ : ตัวชี้วัด 1 มีข้อกาหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
(ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 มีแผนอัตรากาลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร มีระบบคัดกรองและ
พัฒนาผู้บริหารที่นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายในปี 2563)
6. มีข้อเสนอในการปรับบทบาทหน้าที่และอานาจของสานักงาน ก.ค.ศ. และยกร่างหรือ
ปรับแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด 1 ดัชนีความเชื่อมั่นของข้าราชการครู
ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่า งเป็นธรรมบนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (ภายในปี 2564) ตัวชี้วัด 2
ระบบการเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาของผู้เรียน (ภายในปี 2564)
เรื่ องที่ 5 การปฏิรู ป การจั ดการเรี ยนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มี 5 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน : ตัวชี้วัด จานวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มุ้งเน้นสมรรถนะ (ภายในปี 2562)
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้
คาแนะนาหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนาไปจัดการสอน
28

หรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน : ตัวชี้วัด 1 จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ (ภายในปี
2562) ตัวชี้วัด 2 จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้ (ภายในปี 2562) ตัว ชี้ วัด 3 จ านวนศึก ษานิ เทศก์ ที่ มีค วามรู้ค วามเข้ าใจ สามารถให้ ค าแนะน าหรื อ
ช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนาไปจัดการสอน หรือจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน (ภายในปี 2562)
3. จัดตั้งคลังชุดการสอนสาเร็จรูปรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่ านการ
คัดกรองจากผู้ เชี่ยวชาญให้ครู เข้าถึงเพื่อนาไปใช้ และเรียนรู้เพื่อพัฒนาขึ้นเองได้ สถานศึกษามีรายวิช า
เพิ่มเติม หรื อกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ยนที่พัฒ นาขึ้นเอง สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของหลั กสู ตร ความพร้อม
จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร : ตัวชี้วัด 1 จานวนชุดการสอนสาเร็จรูปรายวิชาเพิ่มเติม
และกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการคั ด กรองจากผู้ เชี่ ย วชาญให้ ค รู เ ข้า ถึ ง เพื่ อ นาไปใช้ แ ละเรี ย นรู้ เ พื่ อ
พัฒนาขึ้นเองได้ (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 จานวนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งสถานศึกษา
พัฒนาขึ้นใช้เองที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม
จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร (ภายในปี 2562)
4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ : ตัวชี้วัด 1 มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 จานวนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ภายในปี 2562)
5. จัดให้มีระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับ National Digital Learning
Platform เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุผลด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ทั้งในระบบการศึกษา และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน :
ตัวชี้วัด 1 มีระบบพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนชัดเจน (ภายในปี
2565) ตัวชี้วัด 2 มีการปรับเปลี่ยนกิ จกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียนได้เพิ่มมากขึ้น (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 3 มีการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (ภายในปี 2565)
6. จัดทาจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา : ตัวชี้วัด 1 ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่กาหนด (ภายในปี 2563)
7. ร่ ว มปรั บ ปรุ งการทดสอบระดับชาติ และพัฒ นาแบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/
ข้อคาถามที่ใช้วัด ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย : ตัวชี้วัด วิธีการ
จัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย มีความเป็นธรรม และสามารถลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา (ภายในปี 2562)
8. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิด
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเปูาหมายของสถานศึกษา และมีระบ บ
ความรั บผิ ดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลั กของผู้เรียน
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบ
ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของครู
สถานศึ กษาได้ รั บ การพัฒ นาคุ ณภาพอย่า งต่ อเนื่ อง สามารถสร้า งความเชื่ อมั่น ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ องและ
29

สาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา :
ตัวชี้วัด 1 มีข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยวัดจากร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาในตัวชี้วัดที่สถานศึกษากาหนด (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 มีประกาศ/กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และข้อกาหนดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาสาหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 3 สถานศึกษามีความเท่าเทียมด้านคุณภาพการศึกษามากขึ้น (ภายในปี
2563)
9. สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
อย่างเหมาะสม มีแอพพลิเคชั่นสาหรั บการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้ เรียนในสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ผู้เรียนได้รับการ
ช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ สถานศึกษามีระบบคุ้มครอง
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ : ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้านความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพ (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 มีแอพพลิเคชั่นที่ครู ผู้เรียน และนักเรียน สามารถเข้าถึง
ได้รวดเร็ว ครอบคลุมทุกสถานศึกษาในทุกพื้นที่ (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 3 จานวนผู้เรียนที่ได้รับการบริการ
ดูแลและคุ้มครอง (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 4 ร้อ ยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน (ภายในปี
2563)
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปูาหมายใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุ มด้านการบริ ห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประมาณ ด้านการบริห ารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา มีร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป : ตัวชี้วัด มีกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและบังคับใช้เป็นกฏหมาย (ภายในปี 2563)
2. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกอานาจและหน้าที่เพื่อรองรับรูปแบบใหม่ที่
แยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านกากับดูแลส่งเสริม (Regulator) เพื่อการสนับสนุนต่าง ๆ
(Supporter) และด้านการดาเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอานาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าที่ และอานาจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฏหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ : ตัวชี้วัด มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการภายในกรอบเวลาที่กาหนด
(ภายในปี 2564)
เรื่ อ งที่ 7 การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยการพลิ ก โฉมด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(Digitalization for Educational and Learning Reform) มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนอง
เปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. มี แ พลตฟอร์ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล ที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นใน
ลักษณะ Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยนาไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศ และนาไปสู่
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล : ตัวชี้วัด 1 มีโครงสร้างพื้นฐานของ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (ภายในปี 2563) ตัวชี้วัด 2 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยนาไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิด
เครือข่ายทั่วประเทศ และนาไปสู่การเรียนรู้ต ลอดชีวิต และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล
(ภายในปี 2563)
2. มีร ะบบข้อมูล รายบุคคลของผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษา ทุกระบบการศึกษา สามารถใช้ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุมการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระบบ ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมี
ฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุก
หน่ ว ยงานที่จั ดการศึก ษาทั้ งในและนอกกระทรวงศึก ษาธิ การ และสามารถเชื่ อมโยงข้ อมูล ได้ ประกาศ
กฏหมายการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
แห่งชาติ : ตัวชี้วัด 1 ร้อยละความสาเร็จของฐานข้อมูลกลางรายบุคคล ได้แก่ 1) ผู้เรียน 2) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) สถานศึกษา 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา (บังคับ
ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ภายในปี 2562 ส่วนราชการที่จัดการศึกษาส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาแก่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ตามกฎหมายที่กาหนด ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด
2 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทากฏหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (ภายในปี 2565)
3. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กาหนดสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digital and Media Literacy) ที่ปรับตามความจาเป็นในแต่ละช่วงวัยที่
เหมาะสม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ คู่มือ
ความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับผู้ปกครอง นักเรียน วัยทางาน ผู้สูงอายุ
ดาเนินการร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน เน้นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ นาร่องการประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวน แก้ไข
ปรับปรุง ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้ เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก
: ตัวชี้วัด 1 จัดทาข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนแล้วเสร็จ
(ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและ
การรู้ เ ท่าทัน สื่ อ (ภายในปี 2565) ตั ว ชี้วัด 3 ร้ อยละ 60 ของประชากรในวัย เรียนและผู้ สู งอายุ มีระดั บ
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก (ภายในปี 2565)

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง”เพื่ อให้ เ กิด บูรณาการการพั ฒ นาในทุ กมิ ติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
31

เงื่อ นไขที่จ าเป็ น ส าหรั บ การพั ฒ นาที่ยั่ งยืน ซึ่งมุ่ งเน้ นการพัฒ นาคน มีความเป็นคนที่ส มบูร ณ์ สั งคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุ กคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทย
พัฒ นาคนให้ มีความเป็ น คนที่ส มบูร ณ์ มีวินัย ใฝุ รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมี ความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิท ธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้ มีการกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาคโดยการพัฒ นาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนา
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และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสั งคม มีค วามเป็ น พลเมืองตื่น รู้ มีค วามสามารถในการปรั บตัว ได้อ ย่างรู้เท่ าทัน สถานการณ์มี ความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิ ทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุน ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้ า งและพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ ให้ ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นลดปัญหาความ
เหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
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ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้ เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการ
รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้ มี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ
และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบั ติ และลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน เน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอื่น ๆ
และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการของ
ภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริ ตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจานวน
การดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นในเรื่องการลด
การใช้พลังงาน และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้า เพิ่มปริมาณ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร
ของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโลจิสติกส์ และการอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงาน
ทดแทนต่ อปริ มาณการใช้ พลั งงานขั้ นสุ ดท้าย และลดการพึ่ งพาก๊ าซธรรมชาติ ในการผลิ ตไฟฟูา การพั ฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการเพิ่ม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข องประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่าง
รายได้ระหว่างภาคและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัด
การศึ กษาของประเทศ โดยมุ่ งจั ดการศึก ษาให้ ค นไทยทุก คนสามารถเข้า ถึง โอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึก ษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ
ในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสาคัญในการจัด การศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education)
อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายใน
ประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึง่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ ใหม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
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1. ส่ งเสริ ม สนั บสนุนให้ คนทุ กช่ วงวั ยมี ทักษะ ความรู้ความสามารถและการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่ งเสริมและพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ สื่ อตาราเรียน และสื่ อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3. สร้ า งเสริ มและปรั บเปลี่ ยนค่า นิย มของคนไทยให้ มีวิ นัย จิ ตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุก
ช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น ปัจ จุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่ งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรั บปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่ งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนงานบูรณาการ 15 แผนงาน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ส่วน
ราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ โดยกาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ
โดยได้กาหนดแผนงานบูรณาการ 15 แผนงาน โดยสานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ จานวน 5
แผนงานบูรณาการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
15. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสาระสาคัญ ดังนี้
หลักการ
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1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในการกากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สาคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี
งานทา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยี และทิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ
4. ปรับ ปรุ งโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่ องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลัง ตามความ
ต้องการจาเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการดาเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่ หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึน้ เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทาความเข้าใจ
ที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้ มี
ประสิทธิภาพ และจัดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คือ ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคเหนือ ซึ่งเปูาหมายทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ คือ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กั บ ประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง

9. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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วิสัยทัศน์
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และเทียบเท่าระดับสากล
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกาลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ
4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรทุกช่วงวัยและกลุ่มเปูาหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทัว่ ถึงเสมอภาค
3. กาลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปูาประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปูองกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามรูป แบบใหม่
(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
เปูาประสงค์
1. กาลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่ งประดิษฐ์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์
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1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เปูาประสงค์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู
มีส มรรถนะสู ง สอดคล้ อ งกับ การจั ดการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 เพื่ อให้ ส ามารถปฏิบัติ ห น้าที่ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒ นาผู้ เรี ยนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เปูาประสงค์ ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปู าประสงค์ ระบบบริห ารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลั กธรรมาภิบาล ทันสมัย
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

10. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การได้ กาหนดสาระส าคัญ ของแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
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วิสัยทัศน์
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์รวม
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

11. โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี้
1. จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด
2. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติการของจังหวัด การจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณประจาปี
3. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ
ทุกสังกัดในจังหวัด
4. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายใน
จังหวัด
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. หรือตามที่ กศจ. และ อกศจ. มอบหมาย
เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอานาจและหน้าที่
ของ อกศจ.
พิ จารณาเสนอความดีความชอบของผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุ คคลและจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
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6. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และ อกศจ. และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กศจ. และ
อกศจ.
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
11. สั่งการ กากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
12. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
13. จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด เสนอ กศจ.
14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
15. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ
ในระดับจังหวัด
16. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
17. ดาเนินการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
18. ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ งานบริหารทั่วไป
งานบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองค์กร เป็นต้น

12. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยมีผล
การวิเคราะห์ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดย
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงรายทุกหน่วยงาน และได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT
Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.2560-2565 มีดังนี้
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สภาพแวดล้อมภายใน
1. จุดแข็ง
S1 นโยบายส่งเสริมสถานศึกษาให้บริการการศึกษาหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งผลให้
ประชาชนมีทางเลือกและโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ มีเครือข่าย
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทาให้มีการประสานงานมีประสิทธิภาพ
S2 สถานศึกษาตระหนักและเน้นความสาคัญของการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญส่งผลให้
ผู้เรียนมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
S3 สถานศึกษามี/ใช้หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นส่งผลให้ครูมีทิศทางการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นเอกภาพ มีการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึง
S4 สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีอิสระและคล่องตัวในการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
S5 สถาบันอาชีวศึกษามีหลักสูตรเฉพาะและมีการจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนเฉพาะทางตาม
สมรรถนะและมีการใช้วสั ดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการปฏิบัติจริง
และ ให้บริการชุมชน (Fix it center) ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และบุคคลภายนอก
S6 สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ทาเลที่เป็นประตูสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ(ลาว,พม่า,จีน) ทาให้สามารถรับ
ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
S7 ผู้เรียนการศึกษาพิเศษได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่เหมาะสมและตรงประเภทความพิการให้
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
S8 จังหวัดเชียงรายมีสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถจัดการศึกษารองรับผู้เรียนที่จบการศึกษาทุกระดับ

2. จุดอ่อน
W1 คุณภาพของผู้เรียน นักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
W2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและคุณวุฒิไม่ตรงสาขา ขาดความ
มั่นคงในอาชีพ ขวัญและกาลัง
W3 สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจานวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทุกด้าน
W4 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาไม่เพียงพอและไม่รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบนั
W5 โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานทางการศึกษา มีสายการบังคับบัญชาหลายชั้น ส่งผล
ให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเป็นไปได้ช้า
W6 การติดตามช่วยเหลือผู้เรียนยังดาเนินการได้ไม่ครอบคลุม ทัว่ ถึง ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
ผู้เรียน นักศึกษาทุกระดับ
W7 การบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
ไม่มีระบบบริหารจัดการทีช่ ัดเจนส่งผลต่อการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ

45

สภาพแวดล้อมภายนอก
1. โอกาส
O1

นโยบายของรัฐส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการลงทุนทาง
การศึกษา ทาให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ
ในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะชีวิตของประชาชนโดยยึดตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

O2

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และผู้รับบริการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

O3

หน่วยงานองค์กรต่างๆ ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความเชื่อมั่น
ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

O4

จังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประตูการค้าชายแดน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ในอนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มน้าโขง ส่งเสริมนโยบายในการเปิดโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ

2. อุปสรรค
T1

T2
T3
T4
T5
T6
T7

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยงั ยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สงู ขึ้น แม้รัฐบาลจะมี
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผลให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน
ไปทางานหาเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย ก่อให้เกิดปัญหาเด็ก
ตกหล่น และออกกลางคันจานวนมาก
ผู้ปกครองของเด็กพิเศษมีถิ่นที่อยู่อาศัยห่างไกลและมีฐานะยากจน ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับบริการ
ตามแผนที่กาหนด และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต้องออกไปทางานต่างจังหวัดและทิ้งลูก
ให้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการดูแล พัฒนา เท่าที่ควร
ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม ทาให้เกิดปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก และค่านิยมให้บุตรหลาน เรียนต่อในสายสามัญมากกว่าใน สายอาชีพ
ที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนหนึ่งอยู่บนพื้นที่สูง การคมนาคมไม่สะดวก มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ และการเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
สภาพพื้นที่บางแห่งไม่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนขาดความตระหนักในการนาเทคโนโลยี
ไปใช้ให้เหมาะสม
การดาเนินงานบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ ได้แก่ การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล เป็นต้น
ความร่วมมือและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาจากองค์กรอื่น ยังไม่ทั่วถึง ไม่เป็นรูปธรรม
และมีส่วนร่วมน้อยในการจัดการศึกษาของคนพิการ
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2. อุปสรรค (ต่อ)
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการวางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็ก
และการรับผู้เรียน เป็นต้น
จังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูป ไม่เพียงพอ
สาหรับการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย
สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง และประชากรวัยเรียนในช่วงวัยรุ่น มีความเสี่ยงต่อยาเสพติด
และก่อปัญหาทางสังคม
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนต่อสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ
รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ
การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ที่รวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขแพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้งา่ ยขึ้น
ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์
โรคอุบัติใหม่ มีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพืน้ ที่
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ ร ะดั บ ประเทศ ประกอบด้ ว ย ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
สิ บ สอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยความมั่ นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และแผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ ความเป็น
สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
2. เสริมสร้างคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
4. เสริมสร้าง พัฒนา และดาเนินการตามระบบกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

เป้าประสงค์รวม
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชี ยงรายมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA
(Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.)
2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
3. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน (สคบศ./
สช./กศน.)

49

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน

ร้อยละ 49

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมัน่ คง
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 1. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพทีส่ อดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(กศน./สช.)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ มีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (สช./กศน./สสก.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2. ผู้เรียนมี

ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

สมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาด
งานและประเทศ
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผา่ นเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ/ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 3. ผู้เรียนได้รับ

ร้อยละ 80

การศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้น (สช.)
5. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีไ่ ด้ผา่ นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (สช.)
6. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน (สคบศ./กศน./
สช.)
7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)
8. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
(กศน./สช./สคบศ.)
9. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
จิตสานึก และวินัยการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด สป.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
50

ร้อยละ 49

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 4. ผู้เรียนได้รับ
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โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
10. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย (สช.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 5. หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity &
Transparency Assessment) (คปท.)

ร้อยละ 100

ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้า งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิช าชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจั ดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค
4.2 พัฒ นาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 4
ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์
(บาท)
ที่
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
1. งบดาเนินงาน
2,533,886
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
2,141,886
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
392,000
2. งบรายจ่ายอื่น
1,243,230
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
38,900
5
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพืน้ ที่ชายแดน ระดับจังหวัด
73,800
5
2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
80,000
5
2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
45,400
5
หมายเหตุ งบประมาณตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 113,900 บาท
เป็นงบประมาณโครงการที่ได้รับจาก สป.ศธ. 45,400 บาท และ
เป็นงบดาเนินงานค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จานวน 68,500 บาท)
2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.
100,000
5
-กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
299,480
1
-แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
-กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
-กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยในระดับพื้นที่
122,900
3
2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 155,000
3
2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education)
327,750
3
รวมทั้งสิ้น
3,777,116
รายการ

ส่วนที่ 5
โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลุ่มโครงการ
1 กลุ่มโครงการ
กลุ่มโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน

จานวน
โครงการ
1
1

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
299,480.00
299,480.00
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รวม
299,480.00
299,480.00

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลุ่มโครงการ/
งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ความสอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ/
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
กิจกรรมหลัก
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
299,480
299,480
-งบรายจ่ายอื่น
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
-โครงการสร้าง 1. เพื่อส่งเสริมให้ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ
299,480
299,480 1
1
1
1
1
1 1
ผู้เรียน ได้ศึกษา นักเรียนชั้น ม. นักเรียน
และส่งเสริม
เรียนรู้พระราช 1–3, ข้าราชการ ข้าราชการ
ความเป็น
กรณียกิจของพระ ครูและบุคลากร ครูและ
พลเมืองดีตาม
ทางการศึกษา บุคลากร
รอยพระยุคลบาท ราชวงค์จักรี
ของหน่วยงาน ทางการ
ด้านการศึกษาสู่ 2. เพื่อส่งเสริมให้
ทางการศึกษา ศึกษา
ผู้เรียน มีเจตคติที่ สังกัดกระทรวง หน่วยงาน
การปฏิบัติ
ดีต่อบ้านเมือง มี ศึกษาธิการ
ทางการ
โอกาสทาหน้าที่ และสังกัดอื่น ศึกษาสังกัด
เป็นพลเมืองดี มี ตลอดจน
กระทรวงศึก
พื้นฐานชีวิตที่
หน่วยงานที่ ษาธิการ และ
เกี่ยวข้องใน สังกัดอื่น
มั่นคง และมี
จังหวัดเชียงราย ตลอดจน
คุณธรรม
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กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3. เพื่อส่งเสริมให้
ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ได้เรียนรู้น
วัตวิถีของท้องถิน่
และชุมชน มี
จิตสานึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และชุมชนของ
ตนเอง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
จังหวัด
เชียงราย
นักเรียน
นักศึกษา
จาก
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ ทุกสังกัดใน
จังหวัด
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย เชียงราย
ละ 100 ได้ จานวน
เรียนรู้ พระ 200 คน
ราชกรณียกิจ เชิงคุณภาพ
ของพระราช
ผู้เข้าร่วม
วงค์จักรี
มีเจตคติที่ดีต่อ โครงการ ร้อย
ละ 100 ได้
บ้านเมือง
ได้เรียนรู้นวัต เรียนรู้ พระ
วิถีของท้องถิน่ ราชกรณียกิจ
นักเรียน
นักศึกษา
จากสถาน
ศึกษาทุกสังกัด
ในจังหวัด
เชียงราย
จานวน
200 คน
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
และชุมชน มี
จิตสานึกรัก
และภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ชุมชนของ
ตนเอง สามารถ
นาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ของพระราช
วงค์จักรี
มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง
ได้เรียนรู้นวัต
วิถีของท้องถิน่
และชุมชน มี
จิตสานึกรัก
และภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ชุมชนของ
ตนเอง
สามารถนา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

5.2 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
กลุ่มโครงการ

จานวน
โครงการ

0 กลุ่มโครงการ

-

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
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รวม
-

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์

5.3 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

กลุ่มโครงการ
1 กลุ่มโครงการ
กลุ่มโครงการปรับปรุง
ระบบการเรียนรู้

จานวน
โครงการ
3
3

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
91,430.00
91,430.00

176,600.00
176,600.00
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337,620.00
337,620.00

รวม

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์

605,650.00
605,650.00

กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลุ่มโครงการ/
งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ความสอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ/
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
กิจกรรมหลัก
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
-แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
-กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
-งบรายจ่ายอื่น
-กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
91,430 176,600 337,620 605,650
1. โครงการ
1. เพื่อส่งเสริม เชิงปริมาณ
1. จานวน
20,730 37,600 64,570 122,900 3
12
12
1
8
3 3
ขับเคลื่อนการ สนับสนุนการ
1. จานวน
ผู้บริหาร ครู
พัฒนาการจัด
พัฒนาการจัด
ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย และ
ปีงบประมาณ
ในระดับจังหวัด ปฐมวัย และ บุคลากรที่
พ.ศ.2563
เชียงรายให้มี
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่
สานักงาน
คุณภาพเป็นไป เกี่ยวข้องที่
ได้รับการ
ศึกษาธิการ
ตามมาตรฐาน
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
จังหวัดเชียงราย การศึกษาปฐมวัย พัฒนาให้มี
ศักยภาพใน
ที่กาหนดไว้ โดย ศักยภาพใน การจัด
บูรณาการการ การจัดกิจกรรม กิจกรรมเพื่อ
ทางานร่วมกัน เพื่อส่งเสริม ส่งเสริมและ
ระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาเด็ก พัฒนาเด็ก
ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฐมวัยให้มี
ปฐมวัยให้
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กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จัดการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อขยายผล
และต่อยอดการ
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการนา
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ไปสู่หน่วยงาน/
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยให้
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงมากขึ้น
3. เพื่อนิเทศ
กากับ ติดตาม

พัฒนาการ
สมวัย จานวน
100 คน
2. ร้อยละ
สถานศึกษา/
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนาให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
(ร้อยละ 50)
3. จานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
รูปแบบ และ

มีพัฒนาการ
สมวัย จานวน
100 คน
2. ร้อยละ
สถานศึกษา/
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนาให้
มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(ร้อยละ 50)
3. จานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน/
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย โดย
บูรณาการการ
ทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย

แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มี
การนาไป
ขยายผล ต่อ
ยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน
สถานศึกษา
หรือสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใน
จังหวัด
เชียงราย
จานวน 2
ผลงาน

รูปแบบและ
แนวปฏิบัตทิ ี่
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มี
การนาไป
ขยายผล ต่อ
ยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน
สถานศึกษา
หรือสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใน
จังหวัด
เชียงราย
จานวน 2
ผลงาน
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัยได้รบั
การพัฒนาให้
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัด
การศึกษา
การส่งเสริม
และพัฒนา
เด็กปฐมวัยตาม
แนวนโยบาย
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย และ
ข้อกาหนด
ของระเบียบ
กฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา/
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนาให้
สามารถจัด
การศึกษา
หรือจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
อย่างมี
คุณภาพ
ต่อเนื่อง
3. ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
รูปแบบและ
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีการ
นาไป
ประยุกต์ใช้
ขยายผล หรือ
ต่อยอดใน
หน่วยงาน
สถานศึกษา
หรือสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้วย
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วิธีการและ
รูปแบบที่
หลากหลาย
เหมาะสม
2. โครงการ
1. เพื่อนิเทศ
เชิงปริมาณ
Coaching
โรงเรียนตามแนว 1. โรงเรียน
Teams เพื่อ
ทางการนิเทศ
ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ ติดตามและ
นิเทศ ติดตาม
การศึกษาของ ประเมินผลการ และประเมินผล
สานักงาน
บริหารจัด
การยกระดับ
ศึกษาธิการ
การศึกษาขั้น
ผลสัมฤทธิ์
จังหวัดเชียงราย พื้นฐานในระดับ ทางการเรียน
จังหวัดที่มีความ สอดคล้อง
สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
บริบทของพื้นที่ ครอบคลุมทุก
2. เพื่อสร้าง
โรงเรียนใน
เครือข่ายความ
จังหวัดผ่าน
ร่วมมือในการ
ทีมนิเทศ
นิเทศ ติดตาม
Supervisor

1. โรงเรียน
ทุกโรงเรียนที่
ดาเนินการจัด
สอบโอเน็ต
ปีการศึกษา
2562 ของ
จังหวัดเชียงราย
ได้รับการนิเทศ
ติดตามเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สอดคล้อง
เหมาะสม
ตามบริบท
ของพื้นที่

50,700

54,000
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50,300

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

155,000 3

12

12

1

8

3

3

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
และประเมินผล
การบริหารจัดการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับ
จังหวัดเพื่อพัฒนา
การศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียน

Teams ของ
จังหวัด
2. มีเอกสาร
รายงานการ
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การบริหารจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานใน
ระดับจังหวัด
ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของ
พื้นที่
เชิงคุณภาพ
1. สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
มีเครือข่าย

ผ่านทีมนิเทศ
Supervisor
Teams ของ
จังหวัด
2. ร้อยละ
ของนักเรียน
ที่คะแนนผล
การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (ONET) ในแต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา
3. มีรายงาน
การนิเทศ
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ความร่วมมือ
ในการนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การบริหารจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มี
ความสอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของแต่
ละพื้นที่
2. โรงเรียนมี
คุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น โดยดูได้
จากผลการ
สอบโอเน็ต

โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมา
ยเพื่อใช้เป็น
แนวทางใน
การนิเทศในปี
ต่อไป จานวน
1 เล่ม

69

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
3. โครงการ TFE
(Team For
Education)
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา และ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และที่
เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัด
2. เพื่อพัฒนา
รูปแบบการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้
และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนานักเรียน
ของสถานศึกษาที่
มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ

เชิงปริมาณ
1. มีข้อมูล
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับจังหวัด
2. มีรูปแบบ
ทางการพัฒนา
การจัดการ
เรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/
แนวทาง การ
พัฒนานักเรียน
ที่คะแนนผล

1. สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงรายมี
ศูนย์กลาง
ข้อมูล
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
การบูรณาการ
ด้านการเรียนรู้
ระหว่าง
หน่วยงานทาง
การศึกษาทุก
สังกัดใน
จังหวัด
เชียงราย
2. สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงรายมี

20,000

85,000
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ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
222,750 327,750 3
12
12
1
8
3 3

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ากว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ
50 เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้
สถานศึกษามี
รูปแบบในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ส่งผล
ให้คะแนนร้อยละ
ของนักเรียนที่
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น

การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ากว่า
เกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50
เพิ่มขึ้น ระดับ
จังหวัด อย่าง
น้อย 1 แนวทาง
3. สถานศึกษา
มีรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่ส่งผล
ให้คะแนนร้อยละ
ของนักเรียนที่
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาขั้น

รูปแบบการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
และการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้
เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนว
ทางการ
พัฒนา
นักเรียนที่
คะแนนผล
การทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ากว่า
เกณฑ์คะแนน
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
พื้นฐานแต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. มีศูนย์กลาง
ข้อมูล
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
ระดับจังหวัด
เพือ่ ส่งเสริม
การจัดการ
เรียนรู้ในการ
สร้าง
คุณลักษณะที่
จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. หน่วยงาน
ทางการศึกษา
และสถานศึกษา

ร้อยละ 50
เพิ่มขึ้น ใน
ระดับจังหวัด
อย่างน้อย 1
แนวทาง
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เกิดการพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนา
นักเรียนที่
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ากว่า
เกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50
เพิ่มขึ้น ใน
ระดับจังหวัด
ร่วมกัน
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3. สถานศึกษา
มีร้อยละของ
นักเรียนที่
คะแนนผล
การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละ
รายวิชาผ่าน
เกณฑ์เพิ่มขึ้น

74

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

5.4 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลุ่มโครงการ

จานวน
โครงการ

0 กลุ่มโครงการ

-

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
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รวม
-

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์

5.5 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโครงการ
1 กลุ่มโครงการ
กลุ่มโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน

จานวน
โครงการ

ไตรมาส 1

5
5

7,040
7,040

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
44,960
44,960

136,340
136,340
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218,260
218,260

รวม
406,600
406,600

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มอานวยการ
3. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโครงการ/
งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ความสอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ/
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
กิจกรรมหลัก
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
-งบรายจ่ายอื่น
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
7,040
44,960 136,340 218,260 406,600
1. โครงการจัดทา 1. เพื่อพัฒนาด้าน เชิงปริมาณ
-จานวน
12,000 12,000 14,900 38,900
6
20
2
6 11
5
5
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
1. จานวน
ตัวแทน
การศึกษาจังหวัด จังหวัดในทุกด้าน ผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานที่
เชียงราย
และมีความ
ทบทวนแผน จัดการศึกษา
สอดคล้อง
ไม่ต่ากว่าร้อย ในจังหวัด
เชื่อมโยงกับกรอบ ละ 80 ของ
เชียงรายเข้า
ยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มเป้าหมาย ร่วมประชุม
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2. สานักงาน ทบทวน
2561-2580)
ศึกษาธิการ
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงราย การศึกษา
เศรษฐกิจและ
มีแผนพัฒนา จังหวัด
สังคมแห่งชาติ การศึกษาของ เชียงราย
ฉบับที่สบิ สอง
จังหวัดเชียงราย
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กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(พ.ศ.2560-2564)
นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ.2558-2564
นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579)
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable
Development
Goals : SDGs)
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิ
การ จุดเน้นเชิง
นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ

เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทาง
ในการพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย
3. สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2563 ของ
สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร)
เพื่อใช้เป็นกรอบ
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กระทรวงศึกษาธิ
การ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษาของ
ภาค ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
จังหวัด และ
บริบทของพื้นที่
2. เพื่อทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย
ในลักษณะ
ต่อเนื่องแบบ
Rolling Plan ซึ่ง
จะต้องมีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงใหม่ให้

แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานที่
จัดการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
ร่วมกันทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย
ที่มีความ
สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับ
ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.25612581) แผน
พัฒนาเศรษฐกิจ
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทันต่อสถานการณ์
ทุกปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี
ให้มีการคาดการณ์
และมองเชิงรุกไป
ช้างหน้า รวมทั้งมี
การยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้น
3. เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตาม
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร)

และสังคม
แห่งชาติ ฉบับ
ที่สิบสอง (พ.ศ.
2560-2564)
นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ.25582564 นโยบาย
รัฐบาล
แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579)
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
จุดเน้นเชิง
นโยบายของ
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษา
ธิการ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
ของภาค
ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด
และบริบทของ
พื้นที่
2. สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
และหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษา
ในจังหวัด
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เชียงราย นา
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย
ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการ
พัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด
เชียงราย
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2. โครงการจัดทา
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2562-2565)
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัด
เชียงราย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. เพื่อทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2562-2565) ของ
จังหวัดเชียงราย
เพื่อนามาเป็น
กรอบในการจัดทา
แผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษา
พื้นที่ชายแดน
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัด
เชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตาม
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร)

เชิงปริมาณ
1. ศึกษาบริบท
และลงพืน้ ที่
จัดเก็บข้อมูล
การทา
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดนจาก
หน่วยงานทาง
การศึกษาใน
พื้นที่ที่ติด
ประเทศเพื่อน
บ้าน ได้แก่
อาเภอแม่จัน
แม่ฟ้าหลวง
แม่สาย เชียง
แสน เชียงของ
เวียงแก่น และ
อาเภอเทิง

-จานวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
พื้นที่ชายแดน
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.25632565 จังหวัด
เชียงราย
จานวน 1 ฉบับ

49,020

83

24,780

รวม
73,800

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
6
20
2
6 11
5
5

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สาหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารหน่วยงาน
และหน่วยงานที่
ดาเนินการจัด
การศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัตไิ ด้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2. เพื่อจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจาปี

2. จัดประชุม
เพื่อทบทวน
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2563-2565)
ของจังหวัด
เชียงราย และ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2563
จังหวัด
เชียงราย (ฉบับ
จัดทาคาขอ
งบประมาณ
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ พ.ศ. รายจ่าย
2563-2565
ประจาปี พ.ศ.
จังหวัดเชียงราย 2564)
เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางหรือ
แนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
3. โครงการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ใน
ระดับจังหวัด
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายการ
ตรวจราชการ โดย
บูรณาการข้อมูลที่
สนับสนุนการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ใน
การจัดการศึกษา
ระดับจังหวัด
2. เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า
ความสาเร็จ ปัญหา
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะใน
การจัดการศึกษา
ต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
และหน่วยงาน
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
เชียงรายได้รบั
การตรวจติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
2. สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
มีสรุปรายงาน
ความก้าวหน้า
ความสาเร็จ
ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ในการจัด

1. ร้อยละ
100 ของ
สถานศึกษา
และหน่วยงาน
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
เชียงราย
ได้รับการ
ตรวจติดตาม
ประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
2. สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย มี
สรุปรายงาน

7,040

32,960

25,320
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14,680

รวม
80,000

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
6
20
2
6 11
5
5

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3. เพื่อร่วมลง
พื้นที่ตรวจ
ราชการกับคณะ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ตาม
แผนปฏิบัติการ
ตรวจติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563

การศึกษาตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา
และหน่วยงาน
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
เชียงรายทีไ่ ด้รับ
การตรวจติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
สามารถสะท้อน
ข้อมูลให้กับ
สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
ได้อย่างมี
คุณภาพ

ความก้าวหน้า
ความสาเร็จ
ปัญหา
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
ในการจัด
การศึกษา
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2. สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
มีสรุปรายงาน
ความก้าวหน้า
ความสาเร็จ
ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอ
แนะในการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
และได้ข้อมูลที่
สามารถนาไปสู่
การบริหาร
จัดการ เพื่อ
นาไปแก้ไข
ปรับปรุง
พัฒนางาน
ต่อไป
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
4. โครงการ
เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานของ
บุคลากรใน
สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ
(งบโครงการจาก
สป. 45,400 บ.+
งบบริหารจัดการ
สานักงาน
68,500 บ. รวม
113,900 บ.)

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
-เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนา
บุคลากร และ
ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ได้มี
ความรู้
ประสบการณ์
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน รองรับ
การปฏิรูป
การศึกษาใน
ภูมิภาคได้

เชิงปริมาณ
-บุคลากรของ
สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย
จานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
-เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและ
หน้าที่ของ
สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
113,900 113,900 6
20
2
6 11
5
5

-ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้
เพิ่มพูนและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
และเป้าหมาย
ของสานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย
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กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
5. โครงการ
ขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไก
ของ กศจ.

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. เพื่อสร้าง
แนวทางและ
ตัวชี้วัดการ
ดาเนินงาน การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย
โดยผ่านกระบวน
การมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการ
หน่วยงาน
สถานศึกษา
ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาน
ประกอบการ และ

เชิงปริมาณ
1. สนง.ศธจ.
ชร.มีแนวทาง
และตัวชี้วดั ผล
การดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย
2. สนง.ศธจ.ชร.
มีข้อมูลสาหรับ
การรายงาน
ความก้าวหน้า
ทุกไตรมาส
เชิงคุณภาพ
-แนวทางและ
ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน

1. สนง.ศธจ.
ชร.มีแนวทาง
การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ให้เป็น
เมืองแห่ง
ความสุข
สะอาด
ปลอดภัย น่า
ยล มีทักษะ
อาชีพที่สนอง
ต่อเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การ
ท่องเที่ยวและ
ชายแดนอย่าง
มีคุณภาพ เท่า
เทียม ทั่วถึง

50,000
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50,000

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
100,000 6
20
2
6 11
5
5

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถาบันที่จัด
การศึกษาอื่น
2. เพื่อให้มีการ
กากับ เร่งรัด
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
การศึกษาจังหวัด
เชียงรายตาม
ตัวชี้วัดการกาเนิน
งาน
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการ
จัดการศึกษา

ขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้ของ
สนง.ศธจ.ชร. มี
ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย
โดยผ่านกระบวน
การมีส่วนร่วม
ของส่วนราชการ
หน่วยงาน
สถานศึกษา
ครอบครัว
องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ

และสอดคล้อง
กับศักยภาพ
อัตลักษณ์
และภูมิทาง
สังคมของ
จังหวัดที่
แตกต่างกัน
ตามบริบทซึ่ง
กาหนดขึ้น
อย่างมีส่วนร่วม
และผ่านความ
เห็นชอบของ
กศจ.เชียงราย
2. สนง.ศธจ.ชร.
มีตัวชี้วัดผล
การดาเนินงาน
ขับเคลื่อน
แนวทาง
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
และสถาบันที่
จัดการศึกษา
อื่นตามบริบท
ของจังหวัด

การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ให้เป็น
เมืองแห่ง
ความสุข สะอาด
ปลอดภัย น่ายล
มีทักษะอาชีพ
ที่สนองต่อ
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การ
ท่องเที่ยว
และชายแดน
อย่างมี
คุณภาพ เท่า
เทียม ทั่วถึง
และสอดคล้อง
กับศักยภาพ
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
อัตลักษณ์
และภูมิทาง
สังคมของ
จังหวัดที่
แตกต่างกัน
ตามบริบท
ซึ่ง กศจ.ชร.
ให้ความ
เห็นชอบและ
มีส่วนร่วมใน
การประเมิน
3. สนง.ศธจ.ชร.
มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงาน
ต่อ กศจ.ชร.
ทุกไตรมาส
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

ส่วนที่ 6
ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของส านั กงานศึกษาธิ การจั งหวั ดเชีย งราย (ฉบับ ปรับปรุ งตามงบประมาณที่ ได้รับ จัดสรร) กาหนดให้
หน่วยงานในสังกัดดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งกาหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301,
302 เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/
โครงการที่กาหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคใน
การดาเนินงาน เป็นรายไตรมาส
ทัง้ นี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กาหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี
และให้มีการรายงานตามกาหนดเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดาเนินงานเดือนมกราคม-มีนาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดาเนินงานเดือนเมษายน-มิถุนายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
1.3 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของส านั ก งานศึกษาธิก ารจั ง หวัด เชีย งราย (ฉบับ ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับจั ดสรร) เมื่อ สิ้ นสุ ด
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยดาเนินการจัดทารายงานประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ
โครงการที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
-เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทาขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเมื่อสิ้นสุด
การดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
-รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน
2.3 การจัดทารายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดาเนินการ
จัดทารายงานการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ

..................................................................................
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4. L\J1'Vi111fl'tle:J.:J1fl'a.:J01'a
L;i.:Jtfi:U1W

(1)

lii'1'U1'U~Li1~'JlJth~'1J:U'Vl'\J'V11'ULL~'U1:!.l~1n1T~,'EltJfl~ 80
"

(2)

'1J'El-!!mi:uLthV!:u1tJ

q

q

~TUn-!!1'U~m~n5m'a..ij'-!!V!i'~L~tJ-!!'a1tJ iiLL~'U~~'U1n1'a~m~1'1J'El-!!..ij-!!V!i'~L~tJ-!!'a1tJLlil'El1-ifLU'Um'El'\J

LL'U1'V11-!Ib'Um'a~~'U1n1'a~n'l':I1'1J'El-!l..ij-!!V!i'~ L~tJ-!I'a1tJ

(3) ~1Un-:J1'U~n'l':l15m'a..ij-!!V!i'~L~tJ-!!'a1tJ iiLL~'Utl~u~'a1'1ln1'ath~lii'1U-!!'Uth~mru VU''L 2563 '1J'El-!!

~1un-!11'U~n'l':l15m'a..ij'-!JV!1~ L~tJ-!I'a1tJ (uU'Utl-r'Utl'a-!!m11-!!'Utl'a~:U1ru~1~-r'\J..ij~G'l'a'a)
q

Llil"EJ1-ifLU'U m'El'\J LL 'U1'V11-!I

1'Un1'atl~tm-!11'U
L;i.:Jf1Wil1'W

(1)

wt.htJ-!!1'U~ ..ij~m1~ n'l':l1btJ..ij'-!!V!i'~ L~tJ-!I'a1tJ ~1:u tl'U'Vl'\J'V11'U Lb~'U~~'U1n1'a~ n'l':I1'1J'El-!I~-!!V!i'~

b~tl-!l'a1tl ~iifl11:UG'l'El~flfK'El-!lb~'El:UbtJ-!Itl'\J~1-!In'a'El'\JtJ'V151'11Mlf'1l1~ 'a~tl~ 20 U (YU1. 2561 - 2581)
q

LL~'U~~'U1LP11'l':l;in~LLfl~~-!!r~mL~-!!'1l1~ uu'U~ 12 ('V'l.Pl. 2560 -2564) tJ1t~mtJrn111~'Ur~-!!LL~-!!'1l1~
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'V'l.Pl.

2558- 2564 'UbtJ'\J1tJ-r;i'\J1fl Lb~'Un1'a~n'l':l1bb~-!1'1J1~ ('V'l.Pl. 2560- 2579) LD1V!111tJn1'a~~'U1~tT-!!~'U
"'
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v
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q

q
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q

(2) ci'1'1! n-!11'UPi n'\':116 m'a~-!!V!i'~ L'il' tJ-!111 tJ

Lbfl~V!1.htJ-!!1'UVi. ~~ m1Pi n'l':l1b 'U~-!!V!1'~ L'il' tJ-!I'a1tl
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5. ~'J;f1~LLa::fi1LiJ1'VI:U1fl'tle:J.:J
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i1;f1~ : lii'1m'U~'"l LL 'Vl'UV!1..htJ-!!1'U~ ~~m1Pi n'l':l1b 'U~-!!V!1'~ L'il' tJ-!I'a1tJ
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fl~lJ'U1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U
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'l::EJ::L1~1~hdh.!n1'l ~~e:J~~'I1fl'l'ln1'l

(Lfie:J'I.Jitl)

1~tJ~b1~1~1biJ'l.lrn11~vrh~b~B'l.l \?1~11"111 2562 - n'l.ltJ1tJ'l.l 2563
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10. 'I'U\h::111W'l111 :

~'U'lh~:W1W11:W
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(G'f1:W'V!~'l.lbbU~~'l.lbtl1~tltJ'U1'Vl51'LJ)

~'\.JU1~:W1WI?1111Vi. GfTutl~1'l.I'\.J~~ m~'Vl11~~ n~1fi tl11

~'U'\.J1~111ru
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(~1B1'V!11mnr)'U l'l'U~~ 80 'Ul'Vl , ~1B1'Vi11'h.:Jbb~~bl'l~e:J.:J~lJ
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~l'UTU 2 iie:J"]I'l'U~~ 50 '\.J1'Vl)
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fi11-tl'~t~~'\.J1~~:wl"l1~1nm~~~V!i'~b:zitJ~11tJ lil1'l.l1'l.l 5 1"1-r~"l ~~ 700 'U1'Vl
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'

1"1-r.:~~~ 2,020 '\.J1'Vl (lil1'LJ1'U 5 fi-r~)
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4.2) bb~'W'tl5Uiim':i'th~"il1U.:J'U'lh~mru 'Vl.l'l. 2564 ..ij\IVI1flb~CJ\I':i1CJ
(tJ'IJu..ij~vi'11"11'1Jel\ltJ'tl':i~mru':i1CJ~1CJ'tl':i~"il1u) "il1'W1'\.J 80 b~l.11 r~~ 80 'U1'Vl
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.

'

L;lv~71tl
I

'-'

4J

II 1

ft1 L'lf\11£1

5.1)

~1bfl~el\l~l.l
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2561 - 2580) bb~'\.J~~'\.J1bPl':i~~n:ubbr~~~.:)fll.JbblA\I"ll1~ tJtru~ 12 ('VI.!'\. 256o -2564)
"'

105

106
~U.t-~!:1l4!lttt'~~LU£L~U~

(Lrt~!tMW~n~ rnfuWLn)

""""~""·~ ~j·
•

.·~
1\

nt'~,~~11~Lfl~lnll~U~LU~tnL~l<l

(ntnnGG t'G~O)

<LU>tijli\G""i''~ ········~14 G~
~LUfuLnLp.nrm~~,~Lfl.~ln~~L~i!l1tU,tJ.

(~U~~lfllll. LlJtW1t-Ln)
~LUt'~i!llGn~1~
"

................ ················· ...... ............. ... Gil.

/~

l"'

/

t'GI'l.L~U~~LULn~~~LUntt-UAtn,n.Gtuni;}1J!-l ~L~t'~~1l4!lttt'~t'Gfl.L.~U~~~ULn~~nl':l,LP, ~l..~t-~~1

l4!lttt-~ntL~U~~LUl4~~nl..t'~tf\lttl:~, ~L~t'~!:1l4!lttt'~~LUgL~U~nLt-U,ttL~ : fl.,H•\::&l.~IILW~~I'tl

•

l

"Et

•

~n.Lt-~trtltt~ Gt:!-1 ~n~t-GI'l.IA.n.~n.:;~, l4!11\t-~Ln~~:~~LW91A.~ i!!LlJLn~~:~~LW91A.~ ~LLIN! ll.L~U~~LU

•

Ln~~!'.LU}~L-2LW91A.~

t-Gil.

:~~LW!l!A.fl

•

•

~LU£L~U~t-t!'.IA.l:!'.U!'.LUL}-~~nll~kt'Gil.ijLrl.ijln.t'~1n£t1l4~

(S90S

:s1eo9

wawdo)aAaa

a)qeu,e~sns)

!'.LU£LI>l.U~t'U!A.:::!'.U

n~t-~~Ln~~!'.LUQLilii\L!},

107
, IA.Il,~n,:::~,l:.LU£L~U~t-U.IA.:::tuJ:.LUL~~~n.ttikt-@fl.!1Lf181M.
-£9~l.. II!I'M) M.I9,9LQ.~M.¥L~U~!.LULM.~~n.l':l,

'II!I'M) Zt

~L11ikr1L11111M. l:.LU£L~U~t-UIA.:::tut-Gfl. (179S"Z

6LS"Z-09S'Z'II!i'M

~l!1.t'~,l~U~J:.LUM.I':I11 (179SZ -

~n,~n~LQ.t-~,lt\!it-»:::~,~!;!i~tii!I1Ln.~~n.l':l,:::~, ~LQ.}~~LII!I91A.hl1~t-G~\!i~G~:::~,

~~t'B[!mLJ:I.l:.lU ~~ J:.L!(I.~Il,J:.LU£~;::~, lbfUU1U~!(I.ij t~l~Lug~bU!I.L!.:::tM.Itllflfl,LM.f,}1~1G~1

09S'Z

917SZ'I•fM

M.~t'~

M.Lt-9tM.!(I.t'Gfl.~U!.LUt-8fl.l9tQ.t~:::~,
I
b
l'b-11=' ,_

,.

~IA.blt~~l':l &~J:.Wt'Bfl.9Lit!(I.Lf}1 M.B~n.~:::~!t\,t'Gfl.J:.LUM.Q.1L~!.LUM.tg.tt-G~:::&~fULtt:::tf1,111:-:::~, L~t1:::8:::J:.
.

M.G~M.,ll-199 ~1 :::~9Lt[!t-8~tL~U t'~tLU Q.Lt~~fbr\.1':1,:::~, L,t\!(l.t't~J:.LU M.f;1,¥1l:.L UQ.LL~~fl.M.1':111L.\A~~
"

J:.LUQ.LJ:.n.t~~ti9M.!(I.L1J (Z)' (t)

6 LJ:.~Lit

£ 19tlt!(l. 917S'Z'II!I'M ~~t'B[!mLJ:I.LLU&~J:.L!(I.~Il,J:.LU£~:::~11ibfUU1U~!(I.

LM.mi~LLUM.Q. 1L~J:.LUI:-~!,1M.~n.t
,.
1,1 ~LQ.t'~,n,t'~ltLt\!IL~Uk:::fUYL,t\!(l.tXtt-»L~ItL~ n.~t:-~19~l1M.Lt-9tf1.!(1.M.Q-11:-~~~!(1.1:-~

..

fl,t~fl,J:.LU t-B~1

09S"Z/6 t

I

I

I

If

l'f

I

I

•

•

LLU£L~U~M.Lt-U_ttL!2:::~,YWLLU~L~U~M.lt'U_ttL~~t9Lit!(l.ll,Git~t9191 }lAM.~~;::~, ~lt,t-~11 ~U1:::~~lr! 19LJ:.~

~h.IA.n~ t,V11:::J:.~ UL~ M.B~t:-B~ftTI ft!(l.li:-9~1

t-GM.::J:.

J:.MitPo

¥M.,ll-~11t~:::J:.f1. ~h.tQ.M1 ~h.Q.LL ~h,n.~fuLU

u~ 1m~~ 9 ~\et~@ M.Lfl. L91::M. flLJ:.t-8~1 C!UlQ.Lt~n,@ fu~~1~LM.L~ J:.L!(I.LI9Urt ltM.ML\!IM. 1:1.LUI:-!} 8LYI:-GM.!(I.

.

...

"'

9~1 ~11~t GU1l~ BOt 19~!(1.1:-~ LZ l1M.~It~YI18LY LQ.Mit,VW~LfULGQ.Lf-:::~11 LltM.8t£1MW!(I.~I:-~11.~kfUl:.L9L~
"
tL~M.fl.LQ.:::J:.fb8~1.fb£L!I.:::tfbikfULL9L~ ~11~t II!IIA.1::J:.fb £ M.LJ:I.M.G~111!11A.1::Lfbi1,V~~~~n.~n.tLLUM.Q. 1L~8191

.

M.~t'~:::~m:·YM.~t'L~BM.,VItt~~B ~n.8~1J:.LUI:-~111t\!it'~M.Q-1 YWG1t~1:::~11 M.WfU~[! t')2t~t'L~BL~U~J:.LU11k~L

•

t

~~~t~M.WfUY!:r\.~11 8LQ.~n,~n, M.Q.LMJ:.f\:::~11
I

I

f1

L~U~U,t\

M.8~1U_t\~l 8Lit!(I.L!}1!:1:-~

J:.LU~L~U~t'tJ:.IA.::W

I

.

1:-Gfl. (179SZ-09S'Z'lr!'M) n.~119LU.~n.~L~U~J:.LULM.~~n.I':I11L.(AI9~~t J:.LU~L~U~t'tJ:.IA.:::WUL~N~[!m~

.

,.

ft!(l.ll:.LUt:-l:.Yl

0

t-epm~tLUt-LYl

9Ltt'8~119l-!(l.t'~

0

tLUN.Yl::rn~u~

£9S'Z 'lr!'M fULit:::!.fbl1t'

I}L~:::J:.fb (S'9SZ-Z9SZ 'II!I'M) M.I9,8L!1.1A.M.ML~U~J:.LULM.It6MtLUQ.LJ:.~11[jfbn.1':111LIA.I9~
~l.Ut-~WlB!1.'t
F' Jr
p
II='

~

0

~ lll::r

0

,.

********************************************

•

•

e

1:-Lk~l:.LU 17 ~}~~Llr!91A.8 8LJ:.I:-8~119l-!(1.1:-~l:.LU£L~U~M.Lt:-U_ttL~Lf:I.U~tLU}~~Llr!91A.811~t-8~\!i~B~
~ t~~B ~~t-ap18 !t\ t:-LrGL~U~J:.L Ut-LIA.It9~1L!A1ltLt\!1:::~11 YW131t~1ttL tt!IB~1~1-\~\e~~lM.lYIA.1n,n,;::J:,
LM.mi~:::~11L~U~J:.LUI:-LIA.~LUI311:-Lk~

S'

b

•

e

~}~~Llr!91A.8 J:.LU~L~U~t-tJ:.tA:::W}t6~Llr!91A.811,Vt-13~l!l~8~
ltl!lt-~t-LIA.M.Uitr11A.1LIA.1
111

I="

l'lt

'

108
ll,.(Ltl t n.tnL~ ~Ltt-r3~1~_t.ll\t-~ S9SZ-2:9S2:
'ki'M. mut~tp.m·QL~~tfb n.~Tif3Lll.J:1'rl.~L~U~tLULn.116~tLU!l.Lt~gp.L~U~tLULn.116~n.~Tin.tnL~
JJL.rtM~.L.n,~.,il!t::~m~att.n.t.l4
n· .
,. ., _..

·g

r\Wr\BM.1!.!lA1~tfbll,U ~bliA.r\M.ttiA.Gl11LBr\, t-Bil.C,f3U1
1$

J:1'

P

,..

'Wf'='

r f=I'F"

0

~»

"

F"

~n.~n.Lt-fltrtll\~~11 L~U~tLUt-LIA.r\Lt-fltrtll\ ~_t.ll\t'~tLU~L~U~n.Lt-U,ttL~~L~II\L~1~~TitLII\~fl,D
(dnoJS :J,aSJe.l) !.LUH.W1BLttl1.L(l111~U ·~

...,__

('179SZ 'ki'M. QL~:::tfbr3L~r3LtmLtt:::tp.n,t-t-Bil.L~L!'\~~fl,.(Ltl) r3Ltt'r3~1~_t.ll\t'~
£9S2: 'ki'M. mut~tp.m·QL~~tfb n.~11r3Lll.~n.~L~U~tLULr\116~tLU!l.Lt~gp.mm:::~TI
"'

f3Ltt-r3~1~_t.ll\t'~

'

N!ll. (S9SZ-£9SZ 'ki'M.) n.~1mL!l.~r\~L~U~tLULn.rttl~tLU!l.Lt~gp.n.~Tin.tiA.fl,IAB~1rtb.:::tp.~~
t-IA113l11LB~~TI
"b'

0

r\UTit-r3tml11LG
fi=l'
I

0

z·v

t'Bilot-~ll.ml11LB
J;r

0

r\k!11t'r31M
~

13l11L!! f3Lk!ftTIBl11L!! t't~II\Lffft11Bl11L!! rl.~ft11Bl11L!! !JTIJft r\L,CI.r\B~11211A1~tfb~~l1~n.~n.tLf>l.U~tLUt-LIA

.

I

I

l'f

I

r\Lt-fltrtii\ULI!>. n.~TI~Lil.l1orl.~L~U~tLULr\116~r\~TIL!'\tLU~rtB~fl,~1~~l1n.~t-~:::~111A.fl,~fl,L~U~

.

.

~

t ' 17

~

!.LU~!.YlBL~L(l1

·u

tLU!l.Lt~gp.tLUr\tt-LIA.trLTIB:II\t'LIA!.!~fl.BWr\fJ1R-t 13~1 BLtN~~1
~,t-11\t-~

S9SZ-£9SZ 'ki'M. mLtt:::tp.n.t·QL~:::tp. n.~11f3Lll.l1orl.~L~U~tLULr\rttl~L!'\I9~G~1 2:'£

'
"
'
19~t'~tJ.l1.~1::: tfb~k/1~t mLtt:::tp.n.t-tLU 19~tLII\~fl,IJJ;.LttLk! M.Ll1giA~~t(1.~t'L~B~t~gp.

..

tLUn.tt-LIA.tn.11n.(J1:::~11n.~TI~Lll.l!l_t.ll\t'~~n.~n.t L~U ~ tLU 19~tLUr\Q.1L~~n.Lt-Btrtii\:::~Tir\Lt-B trtll\tLII\~ll,,tQt'Bil.

r\Lt-tLII\~fl,tLUr\t B~t'B~W1n.(J1R-t fl.!II\L~ ( ttk!t9~!;.LUfl,k~~mLtt::: tfbfl.t'ttLI~t' lp.n,!fbfl..(Ltl) BLtNl~1l!l_t.ll\t'~
£9SZ 'ki'M. mLrt:::tp.n.t-QL~~tfb n.~Tir3Lll.~n.~L~U~tLUtLUll.Lt~gp.n.~11Lgt~~tLUn.t ll,BWr\Q1LttL,t\
13~1 BLtt'B~1~_t.ll\t'~t'Bilo (S9SZ-Z9SZ 'lei'M.) rtt911r3Lll.l1r\~L~U~tLULr\116~n.~11n.t1Afl.IAI3~1 l'£
I

f'l

I

I

fl.t 13 ~M.WgiA~:::tp.~t-L~B~t ~,t-11\t-~n.~:::t 179SZ'Iel' M. m Ltt~tfbfl.t'QL~:::tfbBL~BU.m Ltt:::tp.n.t-Bil.L~L!'\~~tLU
n.tt-LIA.tn.Tifl.BWr\ij1t'~tttt £9S2:'!.! 'M. mLtt:::tfbfl.t'QL~:::tfbr\Lt-~QfbtLUn.tt-LIAtn.11n.(J1R-1~~TI r\19Tif3Lll.

"'

19111\t'~l1on.~n. t Uil. U~tLU 19~tLUr\Q.1L~~n.Lt-~ tftll\:::~11 r\Uiltf\11\tLII\~n.Dt-B llor\Lt'tLII\&fl.tLUn.t B~t-13~W1
. "'
.
'
rl.ij1_g.t 13~1 f3Ltt'~~119_t.ll\t-~ (S9S2: -2:9SZ'ki'M.) mLtt:::tp.fl.t-QL~:::tp. n.~11f3Lll.l1orl.~L~U~tLULr1.116J:trl.~TIL!'\~~
'

"

'

tLUt'tW1J!~tttl<!!ttk!r\~1t'~ t'~,l3l11L!! :::~TI n!J11t-B~ml11L!! t'l31l.t'~~1Bl11L~ r\k!11t'~~ml11L~ ~Lk!ftTIBl/H,~

t-t~II\Lffft11Bl11L!! n~ftTI13LnL~

13~ Bl11L!!

L n.tn.L~ ~Ltt-~~119_t.ll\t-~n.t911r3Lll.l1rt~n.tn,Vttt~n.Lt-~n.gp.
"

'

I

I

109
~L!.NlU.1~t1.1.t-&L~U~!.LULM.~M.M.H11~~1mLf\~lf1.f\Cit-@~l!il~Gir!1.1.,~tl.1.t-H@Il.
lb'

1b

1b

1=/1

~

,._

II

rtl.l'fl

1b

~

t

n.r:m:::~Tif3Lf1flln.rt~u ' llt!.M.LU'M. L~UM!.LUM.L~~IA.1M.Ir!!.Lir!~ltBfl>~H~tlt~!.fl~~TI ~~Ltl!61 ~L~UM 'Zt

•

rtLtSt-tflr1kflr1,(tt!) ~L.t.t-~~,~~1.1.1:-~

!
I

j

·lerM. mLrt::tf1r1t-(l:L~~tf1

l

(ttlr!~~!.LUf\k~~mLtt::tf1r11:-

l'9S'Z

n.~1mLu.~n~L~UM.t.LULM.~~!.LUU.Lt!&Q.~flM.H11M.IJ1.9-t!!tthGGil.Bf1.1r!1

ot

•

I

1

1 - - - - - - - - - t - - - - - - - - - ,______"___________"_ _ _ _ _ _ _ _ _--1

•

llL~t-!.f1r1kflr1£1.~) ~Ltt-~~,~~1.1.t-~ £9S'l' ·~·M. mLrt::tf1r1t-UL~~tf1 M.~TI~LU.

~Ltt-~~,~~1.1.1:-~
.~f1.~L~UMtLULM.~~tLUU.Lt!&Q.QflM.H111:-L~LmtL&~~~TI
"

£9S'z·~·M.) f1.~1mLU.~f1.~LRUMtLULM.~~M.HTif1.tiA.f\IA.Ilil.:::f1~~ '6

(S'9S'l'-

t-Gfl>t~~1~ ~t-L~~Lf1~1M.~~11~L,t\1.1.
&Lfl.L~ &!;!l:.LU' ijLf\~1f1.f1,Vt-G~l!il~Gir!~ttLUI:-tl!illfM.Lt-~fl~1::~ijU,L!A~~ '9

(t!.lr!~~tLUf1k~~mLil~tf1r1t-llL~

t-tflr1kflr1£l.~) ijLJ:.t-fl~1~~1.1.t-~ £9S'Z ·~·M. nlLil:::tf1f1t-(JL~:::tf1 M.~11flLll.~f1.~

n.t:m:::t!'!1f3Lf1f31n.rt~U

LRUMtLULf1.~~tLUll.Lt!&Q.~f1M.H11L!A~~f1.tiA.f\IA.!.LU!&Q.~flt-&11lb.::tf1~~

'9

(ttlr!~~tLUf1k~~mLrt:::tf1n.t-llL~

t1f1r1,&flr1£1.~) ijLJ:.t-ll~1~~1.1.t-~ £9S'l' ·~·M. mLrt::tf1r1t-UL~:::tf1 M.~TI~Lll.!;!fl.~
"

.

t

!;!M.~M. LRUMtLUI:-LIA.f1.LI:-fltrti.1.UL& M.~11ijLj),

. "

r---------4-------------------------------------~

l
•

}1S~L~giA.flt-~1tLUll.LttLI.1.~f1M.UL!A:::ml!iltLUilttu:::ml!ilt-~I:-~TI

'l

..

14.

U.JEJI.LVl~IJ.L~J'U'!Jij'iffl11'tlf111,.;'~'U1f111~f1~1-t{'U~"!I1EJI.LI'I'U

n~1.1'WlEJ'U1EJLL~::u.c.rw

(Vl.PI. 2563-

2565) IJ.a~'li'Ell.J(;I~1'H'I'Ub'VIPI

"

'i1vft:aavfl-ru\l'i::3J1ru

.

'U1'Vl

.

fl1\lfl'i'i2Jfi1 U':i~"!llJ~W~vl1~1'ULti·UJ'Vl5PI1~~ri Lfiv~~vi1V'Vltif'11~91{
m'S~I'l.I'W1
,
,.f

'

22,800

m'S'Pim~1"W'WVi"l!1VLL~'W

f11':i{)-r'lJ'o5'1~bJ'!J':i~~1'Vl1~ ~W~vl1~1'Ubti~~'Vl5PI1G'II'l1
I

CV

1"11tnVI11fla1~1'U

4d

I

•

~

0

, tl1~1':i11~bb{;I~L~1e.l~l'llJ ~W~'Vl1~1'UQ'Vl5!il1G'II'l':i

~1'U1'U 23 f'l'U (f11tl1VI1':if'l'Ua~ 100 'U1'Vl , f11tl1VI1':i'h~u.a~
4

4

X

o

Lf'l':ieJ~I'IlJ ~1'U1'U 2 l.le.J'l a~

o

50 'UI'Vl) ~1'U1'U

~

2 f'l':i~

v

"

f11L'th~eJ~U':i~'tllJPI1{;11fla1~-.ij'~VI1VI f'11'~a~ 1,400 U1'Yl ~1'U1'1J 2 1"11'~

'

f11Le.lflG'I11U':i~fleJUfl1':iU'S~'lllJfi1W~vl1~1'1J"1
fl~~a~ 600 U1'Vl ~1'U1'1J
•

,_,

..

2 fl-r~

fl1\lm'i1lfi 2 U':i~'qlJL~~'!Jij'ifflm':i'Yl'U'Vl1'ULLL~J'U..;'~'U1fl1'S~fl~1-t{'U~'ti1~1J.I'I'U
(Vl.!il.

26,220

2563-2565)

.f11tl1VI1':ifla1~1'1J

,

.

e.l1f'11':i';h~u.a~LR~El~~lJ ~L'Ii'1~1lJU':i~"!llJ
...

~1'U1'1J 41 ~'IJ (f11tl1VI11!"1'1J{;I~ 250 'U1'Yl , f11e.l1VI1'r;h~LL{;I~
...

..

Jl

0

Lf'l':itl~111lJ ~1'U1'1J 2 l.le.J'l a~

50 'U1'Yl)

f11Le.lflG'I11U':i~lltl'Ufl1'SU':i~'lllJ'Yl'U'Yl1'1JLLI:.J'IJ..;'~'IJ1f11':i~n~1vf'U~
,
"!11EJI.LI'I'U (Vl.PI.

1"111'Yl~1m

3

2562-2565) (~1~) ~1'U1'U 41

~'IJ

,J'1'U'J'U

5 -t11u~'l a~ 600

LalJ'l

a~ 70 'U1'Yl

UI'Vl

'-'

n1\lm13J~ 3 U':i~"!llJ
b-a~un\m nT~'Ii'e.JlJ(;IG'I1':iG'I'IJL'VlPIL 'iiiv fl1'S¥i fl~1-rr'IJ~"!I1E.ILL\91'1J
•
:..J
"
f11e.J1VI1':ifla1~1'U , tnR1':i';h~LL{;I~Lf'l~El~~lJ ~1'U1'U 45 f'l'IJ
(!"1181VI1':ifla1~1'U l"l'IJ{;I~ 250 'U1'Vl ' R1tl1VI1':ii1~bba~LR~e.l-!l~lJ

~1'1J1'1J

2 rl'B'l

a~ 50 'U1'Vl)

R1Lv na11't.J1~flBU m":i't.J"S~-qu Lti~uijlliim"S-ifa\laal':iG'I'U L'VI filL-riB

m':i~~~~~~'IJ~"~~'~u.l1l'IJ (~1-!1)
rh1'Vltnm 1 f'l'IJ

~1'1J1'1J

6

,r,'U1'U

45

off1Lu~'l a~

bau 1

a~ 5o m'Vl

600 UI'Yl

110

21,600

---~

d

AI.

n~n~·nm

.,

4

0

•

~fi'VI1LBnit1'il.r.ltJLL~'i
u

3,180

..r

4

Cl.l

.,J

1. U.~'l.l't'l9U'U11.1.1:.J'l.l't'l9U'l.l1f11i!'lfi'\y1'Vf'l.I'VI"d1CJU.~'U (Vi.!'l. 2562-2565)
~1'U1'1..1 20 l.al.l"J a~ 99 'U1'VI
2.

oV'alJaG'I1"Ja'UL'VII'l~1'Ufl1i~n~n ~1'U1'U 20 L~l.l'l a~ 60 U1'VI
~

..

~111~'U'lh::111W'VI~fl'l.l

73,800

'M111tiL'Mtt• "'lm11~1tt'VIn':i1ttrn"J
1

9. "J::u::L1a1fi1Lilum'i
10.

<iwL;Iaw\1) 1 ~mf'll.l 2562 '

numvu 2563

~'l.I~A1LU'Un11 B1Li18L'1..1\l~vr)~L-liEJ~"J1EJ~il~'U~~~'IJ"J~L'VI!'lLvJauv1'1..11~u.t1

U.lJihvla1-:J el11.i1BLWG'11CJ el1Li1m-lic.t-:!I.LG'I'l.l

L~'U-3'UU"J~lJ1W ~1'1..11'1..1

11. .fl.J'lh::111W
'-"

30

ii'nc.tm'Vff'l'U
.fJilil1fll

el1Li1BLU.i\lu B1Li18

el1Li1m~c.t~"'l8-3 el1Li1aLlEJ.:JU.tl'U LLG'I~ el1Li1al.~'l

73,800 'U1'VI

';l1f1LL~'U-31'l.lvr'U~1'U~1'Ufl1"J~9U'l.I1LLatLG'I~lJG'I~1-3
,.

~"~~~u1c.tu1c.tu.a~u.~'U~1'l.ln1'l~m~n n~mil.l m"J'li'ULf'l~aumi'IJDlUm'lflin~n1u~1'1..1

-:!'U'l1EJ~1CJ~'l.l Yi11-1f~1EJ1'l.lf11'lU'l~"ql.lf111\l~v]1LL~'l.I'IJl)~11"dn1i~9U'U1f11"Jfli m~n~'l.lvl"ll1 CJ LL~'U

('Vf.!'l. 2562 - 2565) 'IJ"J~~1U'l'UU'l~l.l1ru 't'l.!'l.2563 "'l~~u\l.:Jvrl'~

12. n1'i1Lfl'i1::\1fl1111L~tJ·nl8~lfl'i~n1'i

fll11lJI.~EJ'l : f'111l.IL~CJ'l~1'Un1'l~1LU'U'l1'U : "'l1~n1"JU1~G'I1'U-31'U fl1'J''U"JOJ1n1"JLI.G'I~n1'lLLam'IJ~c.t'U
"

oVBlJa'l~'l·rf1'lWt.bm1'1..11u\l'lWJ~

m1u~'!-111.:11'l.lfll11l.l L~tt'l : 'IJ"Jt1:11'l.lfl1111~1l.lii a"JtWl1.:1WW1 tt.:J1'U'VI1'l m"Jfli n~n1'Ufl1'l~9ll'U1
X

'

m1flim~n1'U'Vf'l.lvt"ll1t!LL~'U
13.wU1tl~1'l.liU~fi~8U

nal.l'l.lbCJ'U1CJLLG'ItLL~'l.l
&hUm1uflin~nfim"J\l'lWJ~L~t.J'l11CJ
1

'-"

14. e.~ailfl1fl'h~::lt1iu (Impact)

zhun'l1uflin~nfim"J~.:~wl'~L-liv-:~11CJiiu.e.Ju'IJl)~'l1"llm1~9U'l.l1f111flim~nYru~"ll1CJLL~'l.l ('t'l.!'l.
- 2565)

'IJ1::~1U'l'UU'"J~l.l1W

Yi.!'l. 2563

2562

~'lWl~L~CJ'l11EJ (uuu'IJ~u'IJ1-:J~1l.l-:!UU1~111Wm~~um'l~~a11)
'

~1'1-1~u1iLU'ULf'l~e.Hila1um"JU~'l-11'l.:J1'U•!remJu~'l-11'l'l-1lhtl'l1'ULLG'I~Vnhv-:~1'UvlL~CJ1ieHnurn"J~~m"J"~n~n
"
1u~uvl~-:~wr~"ll1c.t ~.~.~u u."~ 1.iJuu.u1'VI1-:~t u n1'J''1Jl)~-:~1u1~mh.:~iiu'l~a'VIcrm't'la1m'J' (l'U~'l-11'J'~~m"J
-:!'UU1~l.I1W1~Ln~'IJ1~btl"lltJ~'l~~

111

.

112
"

nHTI~~TIQLnQlnn~U~LUQtnL~~

(ntnnt~~ N~~O)
tLUt-t~1Gn~1H

............................................ "lir&"M

A~~/

.

113
•

...

t-_fl!lt'G~~~f;11tt~M.l.llf\~~n.t.Nat.~::~11 ~LU!l.L~~t~I6~LU

...

n.~~~~1G~t-_fWUIA.t'U.IA.~~ut.LUl.~~l6n.rt~_f:;~,t-t~IA::t.Ul4~f\G~~LUll.L~&tt.I6~LU~I':In.l.Nll.~::~,~l.Ull.U.

"

.

...

&U16t.l.U fl.(} 1l.~ fl.Lt.IA&tt.16fl.,f~tfU1.~Lt-~, :;~,f;1L~:lt.(\t.LU ll.L~&tt.l6t.l.U \W~f\Tl.~,l.!A.l4~t.l.Ufl.t}1l.~

"'

t.l.U~Lf':l.U ~t'tt.IA.~t.Ut.LU!l.l.~&ttl6_t:l~l ~l.U~LAU ~t-tt.IA::t.Ufl.~~t.n.tt.LU ll.Lt.&tf.l6t.LU~ll4fl.ll1.l.!J ~ l GJ:
617~~·w·u. LAU~t.l.UWIA1t}~~, ~~n.(!l~~f\ rtl.l6l4~ &tt.l6~l.UfltJfL~ l.f.l.U~t-tf.IA.~Wfl.l1[}1:lt.~~, Lfl.lt6~

t-~nt•,..
fl.t.(\t.LUGM.
,:m,t.AUt.nt..Wfl\,
1 11Lfl.fllfl.fl.l4~t
~~n.rt1
~r,nt• :l~,rtl.l6l416
ll&t fl\::t..t.W1t~
p1l.fl.:lfl.
o
;;,lvo11tfWIA1n.GM.
~p
,.
~
_.,..-._.
1\

t-UIA.~W t-GQ.f. LU ll.Lt.&t~l6 ~rttl.UgLf.l.U l.lt'tt IA.~!.Ufl\, l4M.II\l.U

l.f.l.U PW t.LU ll.l..t.M... t.16t.l.U n.,l.F"11
IA.l.fl.fi\LIA.GM.
1
op

~;;:

tiiD'

11lt

o

0~ Lt.l6l.rt 917~~· W'M. tl.U~LAU~t'tr.IA.::t.Ut. l.Ull.Ltf.l.fl\~fl.fl.IJ!} 1~t~],lib,(tll.Lt.::t.M. ru~L~~n.t..t-n.H,

:;~,lll.fl.lllM.fl.l.~~,ft-G!l.M.LNltftll\t-Gfi.M.l.t-M.t}1L!4tLU~HrtLI6l4~&ttl6f.LU::t.M.t!1Bl41 M.Lli~IA.~::t(\[St-L~G
f\t n.~ 1WIA.1::t(\Lfl.lt6~f.LU~~, n.~n,~,~l.Ull.Lt.~Lfl\~fl.f.LU~l n.h~n.~~f.LUM.~1 ~_ft-~,11Lfl.l11n.rtLI6M.Lt'M.t}11..14
f.LUM.,,J:'
&f. 1L"ltl.tWfl.B~&tf.l6f.LUM.,
iUWL"Bitt-Gt.W1
16tll.lt!B~161\IlN~
(;'
l.,..r..,
fF :;~,Ut~un.n
•;1f.l.Ull.Lf.&tf.l6f.LUM.t-IA.
r~
...
•":'

~~,t-Bp1G~t'L~BM.WLfl.lt6~f.LUM.tM.WI1U~[S M.LllfllW[Sfl.ll.LQ.::tf\~tn.h~fl..(l.~::~,rt~~1t'~ LAU~f.LUlt!~f.LU
n.tnh~n.~~ lt~1t-~ l.f.l.U~f.l.UM.l.i4!:.LUl4~.t.LUfl.lru~L~&!Jf.Ll1~~111A.Lfl.IA.fl.[Sf.l.U~Lf.l.U~t-tf.IA~!.U
M.Lli~IA.~::t.(\[St'L~Gfl.\M.~1 lt!_t-111.t-~fl.~::r.n.tt.t...Ull.Lf.&tf.ltlf.LUM.n~fl.~~~~,~l11\!:'~f.f\
n.a~&tt.lfl rtt..lfl~t~~.r.wn.n,L!4tt..U~ta~, 09~l n.awn..v

a ~n,t.ap, ~ln.~c-,tt~~uc-~ 09~~·w·~ Lf.l.u~r.t.u

lt!~t.LU~I11\~1~f.f\~~, fl.G~&tf.lfl rtl.lfllt!~f.l.U f.LUll.Lf.&tt.16t.LUilti4L~ t.l.U~LAU~t-tt.IA.:lf.Ufl.fl[}1:lf.

• 9l

:;~, 09~~ M.IJLM.ll~

~n.p~ l4,t.fl1.t-~t.LU~LAU~1\Lt-U.(l.L~::~,WLllt.LU~Lf.l.U~1\Lt-U,tLL~M.LilLlJM.Lt-

t-p.,t.LUt-G~1 f.LU~Lf.l.U~t-tt.IA.:l!.Ult!~fl.M.Lt-U~L~WLU:l!.f\

09Sl n.at..Rrt1 £

~n.,t.t-~

f.LU~LRU~t-tf.IA.~f.U

t-Gil.WLlJ~lmlLRU~t.LU(\£~(\f.l.U t'G~1 09Sl/6l ~ ~l.l~.t-~,m~rtLtWLRU_fllfllWL!UI.t»t-~L~Itl.lfl
M.fl1L~ItLt.Y~NMK1::~,t.I.UU~fl1.
ft111.tf.t.ut-r.wl

0

c-ap1a~r.t.uc-r.w},!11

11Ltt-11~1l4,t.fl1.t-~f.l.U~LRU~M.l.t-U.(l.L~

·z

r.t.ut-.r.w1::mRu~

£9S~ 'W'M. fllLrt:lt(\fl.t-f;1L~~f.f\

•

lt!,t.fl\t-~fl.~~f.f\l }lfl~Lid!l1A.I1~~1111Lfl.l11M.rtLI6fl.Lt-fl.t}1L!4f.LU~~1\(!I ~!.f\ltl.l6l4~&ttl6tl.Ut-f.W1 !.l.Ut-t.Yll!~

•'t

ll.~M.I}, 1n.ll1
BM.116tll.M.WfllW:t~, llRnrtr.u WM.t.IALM.It6~f.l.U
17 IA.B!l.
,_-a~BF\ll.Lll.:lf.f\111.,
A:l.,..
n
JDII
WID'

fl.fl. ,f\£UfA.~~,

,

IA.l11~f.(\UfA. fl.~::r.ufA.t..RU~f.LUt-2LJ!o1~l LAU~f.l.Ut'LIA~LUGlt'Lk~ l ~BJ!o

~}16~LWg1A.h lll.t.t-ll~1lt!,t.fl1.t-~r.LU~LRU~1\l.t-U.(l.l.~l.AU~f.LU}16~l.Wg1Ahfl.,Vt-B~l!Jlt!B~

0

l.RU~t.LUl4~f.l.UM.trtt~n.t~[Sfl.t~YWUfA.~trt~~1t-~:;~,f.l.Ul4~tLIA.~fl.fl.fl.:tt.LM.N~ 17 ~@~
~}lfl~LWgiAh f.LU~LRU~t-tt.IA~t.U}lfl~l.WgiAhfl.,Vt-G~Wlt!B~

0

~,fYLllt.LUlt!~f.l.fl\~fl.!.LUfl.fl.:lt.l.fl.ft6~:;~,~l4rt~(l.,ff\f.LU 9 BJ!o
:;~, LRU~f.LUt-LIA.rtll~1L!A.11tLtl!l~~,l!JLll@rt~1rtl.tW~LUGlt-L~~tLU

17

~GJ!o

f;1 0~ ~L!l.}lfl~LW91Ahfl.,Vt-B~Wl4B~

0

114
LRU~tl.UI4~tLUn.t:=n,Bn.~1B_e.::~, ~tt~~B
t..K!bll ~~ 1l.~rtU.l!6 L,ttll1.tl.,Vrtl.tl!6M.l.t-lll.t~l~[S lll.tt-ll~114_t.Kt-~tl.U~l.RU~M.Lt-U.(Ll.~ (Z

•

}~~l.II'!JIAill:~,lll.O.IllM.rtL~rtLI:-M.t}1l.~t.LU~HM.~::t~rtL~l4~~tt~t.LU rtL~l4~

f.LUO.k~l lll.tt-l$~1141_t.lil.t-~n.tt..RU~t.LUI:-LIAM.l.t-lltp.K::~, l.RU~M.Lll~t-BU.

OOt

:;~I$Bk

(t

(!4,ndlnQ) t.I..Ut-f.WlllLrtKL(J-114£-~L~ l"9
(sawo:>~nQ) 9M.~I!h114_t.~L~l:l!11 (S~nd~nQ) t.LUt-f.YlBLrtKL(Jo114_t.~L~ '9
1$1...!:.1:-ll~1l4_t.Kt-~n.t LRU~t.LUI:-l.IAM.LI:-Iltp.Kl:~, Ll'l.UWM.LI.l~

(dnoJ~ ~a~Jel.} f.LUI:-f.YlBLrtKL(J-1rt~U 'S

•

f\lB~M.l.t-LM.ItS~ 1:-tf\O.k~ O.UJ,f\lL{tB~1 t.LU\41~t.Liil.£.f\

t.LU~~1L{\llf.t..rtt..~~l!rtB_e.~t:;~, }lti~LW!JIA.ij:;~,llt..O.I$1n.n:t..~t..l'l.UW.tl.Ulfl~t t..UM.t::n.11BM.~1B_e.::~, 1!6tr.~~B
LK!bll &~1l.~rtl.t~ L,ttKtl.,VI1Ltl!6M.Lt-llLt~l~t! l$l.f.l:-l$~1141_t.lil.t-~f.LU~l.RU~M.l.t-U.(LL~ (Z

~

f.l.U ~LRU~M.UU.(LL~O.,V~L~11B _e.n.Bl'\l:~ll t LrtL~

MUJruWt!I:-L~B~lllLf.l:-1$~1l41Kt-~

.

}~~ LW 9 !All:;~, llLO.IllT1.11Lltl M.Lt-ftC}1L!4LLU ~HM.(S1 ;:r,~

11Lltll4~~tt~f.LUrl.k~L~ I$Ltt-ll~1l41KI:-~M.tLRUWJ:.LUt-LIA.M.UI$tf\lil.l:~, LRU~M.LI.l~

(t ,

•

•

}ltl~l.W91Ail!:~111lLrl.lllT1.11LltiLRU~tLUl4~f.LUrtV:M.,BM.~1B_e.:;~, ~tt~~B

LKillll ~~1L~I1l.t~ L,ttKtt..,VrtLtl!6M.Uill.t~l~t! flU. t-Il~ 1l4_t.Kt-~t.LU~LRU~f1.UU.(LL~ (Z

}~~l.II'!JIA.B::~,IlLO.Il1M.rtLltiM.Lt-M.t}1L~tLU~Hn.~::t~I1L~l4~
~t!.ltltLUO.k~l lll.f.t-ll~1l41Kt-~M.lLRUWf.t..UI:-l.IAM.Lt-lltf1.K:=I:m LRUWM.W~t-Bfl.

OOt

l:~llB~ (t

T1ll.rt~t-!:11ll.l11il.LI}1

t 'tl

(~nd~nQ} f.LUt-f.W1BUCKLl}1 '11

£9~Z'W'M ruUtl:tf\rl.l:-flL~::t.~ fltl~l.W!.IIA.ij:;~,llLrl.lllM.I1L~M.l.t-ftt}1L!4f.LU~Hn.~::r.~
rtL~l4~&tr.~tLU~n.(ij1ftH,rtL~
t-ttiA:=tUtl.UU.Lt&tt~H::rul!6n.UtLUU.Lt~ttltiiAnMt-~11ttBM1
'£
•
II
A
r- X'
fi='"
._...~

t

~

~

1:-BU.WU11Aftl.l:-lltn.lil.l:~, t-~n.~t~::r.tt..lil.trl.HB~
II

LRUUf.LUl4~tLUM.,::M.,BM.~1BU.::~,
s;
~
I.
II

f="F'

A

t

._II

1!6tt~~B LK!bn l!!t1LL311l.t~ LM.Iil.tLUrtLtl!6M.Lt-llLtBM1
II
f"
h)

b

,S

11i

t

·z

•

l4_t.Kt-~n.~::U,l.RU~tLUlfl~tLUM.t flti~LW!.IIAil::~,llLO.IllM.rtLltlftl.t-M.t}1L!4tLU

~Hrt~::t~I1Litll4~&tt.ltltLUM.h.~n..(L~~~rtB_e.tLULrutl\ll1411 tLUU.Lf.~ttltltLUilLp.B~~1rt~mt-~B~1 't

•

~t-P::t.p.UW_t.

'£

£9~z·w "M rtlLrt::tf\rl.!:-flM.L t-tt.IA.::Wt.LUU.U:.IH. tltl~t-BU.t.LUU.Lt
l!!tr.ltltLUrl.UtllU1t.LUM.n1Ll4::~,t.LUU.Ltl!!ttltlt.LUm.t-Btt.LUM.H,LIA.l4~l4,
t-1!1 tLUU.Lt&tr.~tLUrth.~n.n.~BM1
I'll
r_,
1,: ..
~
fP'
0

,..

0

"'"

~

WIA.m~t.L~~rtB_e.~::Lt.l!61 ~ LRU~::~, 14.{-lil.t-~ M.tf.l.U~LRU ~1:-ttiA.::t Ut4,V ~:<»M.tLRU~ M.l.ll~::~,M.Uiltfl.lil.

B~lil.t.LUU.Ltftt~t-BU.t.LUU.LttW-~f\t.LU ~HM.(S1::t~::~,I1Lltll4~ l4k!:-~1 rl.,VL1J t.LU t-~ tLU~LRU~t-ttiA::tU

tLUU.Lt&ttlti~NsU.tLUU.Lt~tt~t.LUrth~n.,t:L~::~,n.t..~::t~~L,ttKt! ~t~.t-Kt-~tLU~LRU~M.Lt-U,t:LL~

1) ~ml!i~~~mn ~1emvvrnm-wimnt~-m1'~'~L;im-naoo'Nilf1turrm

2) a'1un.:nufifn~nnm"I1ij'~'VI11'1L;iv~"I1V 1v1tija2Jfliila1lJ1"Imh1tl~m"I'U~'V11"I~~'~m"I Lviml11tl
LLm"'J tJi''UtJ1-3 -nftlu1-31'U~a1tJ

1.

--0

~

...

0

-

15fi1~UU011/W9lS'U011ft1L'U'U~1'U

n;)n-s-s11
-

•

n~

-

1

~

v

-s::tJ::L1a1tht.wm-s

..,

\!'iMnmtll;JffVIa'U\Ja'4'Um1~'i1'1TI'l!nTI

...

"'

..

'j~tJt'VI

IJ)'I..JTI1J')'M~fl
~

.

..

.,j

.......

:;'ijlJ Ll1~m.Jfl 1Lm1t'VI

..

1

~.fil.

2562 -:U.fil. 2563

')~ti::'VI

.. 1

~.fil.

2562 -11.fil. 2563

.

~.fil.

2562 -ll.fil. 2563

Gl~Lffi1t'VI.. 'll'ln~1
.,
0

tijtJ:ufliilttimtJ:JJ~1rn'lmufifmntmfuii1ij.m1'~'~L;i~
..

..

~1'U1'U 1s ~hUYeJ Ll'l&imnilL'Vfln~-m,~wii'Ulm~oo

n~ 2 ~~uilm~nTin'Uf'l~m1:j)'j1'lJO'l')n~

..

"-'

n~ 3 a~tl,~n11'VI1!1 rm:u~h~'~ \1ty'VI1 ~\Jm"If'l

..

~tJLmJCJLL~

-1ij'mhnmu ffi~L;ivu"I'Wm

')ttlt'VI 1

'

- ~~1~tlltluwna~
- ~mhwhffl''U 'l.J'VIfil111l m~:IJ'Wut5
- ~1'1LfflalJth14'1'UCJ L~tJLLW PPf ma VfR

8. 'iZfJ:L1l't1ti1LU'Un11

'-'

(i'U/Lfiau/fJ)

m~tJLL~'U '1

!Jjfl1fil2J l1.fll.2562 - n'Utl1ti'U 'VU11.2563

9. flm'UiithLil'Um'i amufifnli1 LLfl~'VI'lhtJ-31'U'VI1~m'ififn~.n1u1ij~'VI11'1L;iv·rS1V

115

.

116
H~n.KL~~nHn rtLle~t~ wn{}1l.~ll~LrtLI.lftl. M.B~t.I1~L~WfULrt:::t['\fl.t'~l.UfUl.rt:::t{"\tLUIII., LI.A t, ~M.Kl.UI.Af'tLijlf\, M.(plt'lfll.rtiii.Lf\1rt~U !"

;1i

&

0

II

k

0

f='

k

p

i "'"

h"'

t

t-B~1Rl.f..Y
l:.l,Ut-l:.Ylt-BIUB~11'tL,f..Yt\l:l.!:.Y1~f.l.U

•t 1

f.l.UBl.!.UkBt..~f..lli!Q.
.. i4!41BUCK
• 'l'

000'011

!. M.~Mn[1£B~

};J.J.A B~

ldd Mnftm1 BI'W'It..!\M:_~~~ !l17
LAm

ooz

..

n~nuu..~

~~~~

..

fCWeli.Afl. fl.MtltmL!M4~ tw~~tLUI'\lt'llL~ tLU~&u.tstLUB[.;!=Itl.l.lUB'II't~f\tl!A.~~ £"17
IA.lfl.

00£ = ( zx s x OC) nw s nuu..& IA.Lfl. oc ~ 1.. ert
Jr z rt~r.W'I~t-Lr...wtLBLt.~r- p
=(1 XS X 001) nt.l S' nmt..& I.ALfl. 00! ~ 1.. Brtr 1 M.ULOOtLIII.LBLW
..
.0

I.ALf\ ()()S"

1

•

o

~~~ £ ~&Wt1,BL~_G.1.L~ n_t, 1 nuu..~ ~t=,:::l:mf\ll.l ~!M4~ z·11
I.ALfl. 000'1

=\V'
l7v 8! X 0£) fl.W 81 n.tr\L&
o

I.AUl. 0£ ~

1.. Brt
Jr Z rt~tw'J~u.LIII.LGl..t.I1"' 1"
'
'

IA.I.Il. (J.J;j t = (lX St X001) nw 81 nuu..& IAill OOt ~ !. Brt 1 ntt-LOO~W Jr

0

"'

•

..~u&~~WM.1,1lL~_G.1.L~ nw S1 nuu..~ rtq.t.~1~f!"l!. n,t. 1 nuu..~ tw~~~1rtb.:::~~~
fl.B~!1\k~~BlfiL~L~:::~f\.V!tM1Q.LAU~~ BIJ'IL~ S! rttn.L~ llLtt'llt=1~~~~F1.UW~n.Llll.l
1\

~--

1'\

f\

Ut.&~RB,¥\V'~~I'tB,2tL!MftU~~ ~Ltw1t'~ ~I:~W1~ ~rtB,G>rtttfl.f..~B~1 l'tlloiit[\tLU

1'17

:::nnGfW1e~ W~l.lf\Ci t.Wb~ &~1L~ l-,ttWLl!rctL~l.~ll.l p ~~y

098'£

IAill OOB'z = (ZX 017 X 5£) nt.l 017 nmt..&
lALfl. S£ ~ 1.. Brt
o
r Z rt~tw'l~t'Lu.LIII.LGl.W
P P
•
,

LAm (XX)'g =(1X 017 ,'-AJ(.,,
YIV\7\ M.t.l 017 n.tr\1..,&
o LAm QOl ~ !. Brt
r 1 M.tt'LOOt.U1.LBlt.I,.
,

Gmrm
~~
rat.t~~~..~l!
tu.~Ms.us.w~w~!.l.u~~WJn~ ~ ~~
------------ __________________________,._
__
_

'-----

I.ALfl. 000'01

= (9XLX017Z)
L lALfl.

:::~ !. nt.l L t'llbnBfl.1LW
J:' J:' •

nt
9 lALfl. 017Z
...

t'LOOM.U~leMUtt'I:JA.1Bl1.1M.rtl-l'\lt.l-

lALfl. 000'17

LAm ootv = nt"' 9 nw

,,.

-

rn:•

ooz ~oo,
LAn~tHntKL"~tA.•
u• wI"'
I"' Jr
•... ,.. r~ --·~.
rttt-~ l

I.Arttr.U&U

A

OSz'S!

~-

'COO

BL~_G.1,L~[S n,t. £ ~!. t'~ Z tu.I.A:::J'.Uf.W~ijj~IKI.,Vf.W~l¥\~~ Z ~y
IAill

oot£ =IAill ooz ~ 1..~00'1
F" 91 t~l.l~rtLI"'nf/.1l416Lt.I1
t

l'fl

LAm

0178'£ nuu..& nt 1
0

....

IA.lfl.

..

,..,..

017Z ~ !. nw 9!

I

t-Il l:nflf\1L 1.1 J:' J:' •

ttt-~l.&l1.,l.t.ll'tU!tM1f'U.AUin.n~rtel1.f\U1LAn~tw
J:'
,. ' n'/> ' ... ,
"'
s;••-j,;
II
,. !"' }f

n

tLU~&U~twnMrl.nl.l~rte!l&l.ULm~l\:
liAI'CWJ~U
... ,..
...
I"'
..

OPO'L

~L~t-~~119_t.~t-~~LU~LPI.U~

(LM.~_t.tM.Llf~M.!'-

rnfb

LM.}

~LUt-~Wltt!llhB~ ...................... ······· ...... ·········· .. ..

--

117
~ ~)

/

BIA.
p

iiHti~::f.j\::~, 11Ll919~ t.J141Q.Il~U·BH

..

...

(l9Ll9 UM.rtJ.mLM.)

tLUt-tW1fLBIA.M.~1~ ··············~···········;~················· G~
/'

fl...............
~

(l9~U

....

io

l9fL!JLIAo~tL~t-LM.)

1'

~

tLU>tWlBT\1!1~ ......

B~

'l
rl§lfL!JLIAo&tL~t-LM.
..

tLUfbLM.L.(lo }lt.J141Q.LRU~

~966~99-~60

·z:

Rld?~!.wmuu..fo YldU.?!Jl-RUfe

LB99c9Z-6BO

M.~}!J\M.~ LM.!J\M.,(\tL~t-LM.

Rt.J1~tLUfbLn.L.(lo }lt.J141Q.LRU~

6906Z~0-6BO

t,(\~~M.,(\ tt'PI.U~t}L~1 t-LM.

Rt.J1~tLUibLn.Lll> }JIJ141t}LRU~

Bl9B£17~-17BO

tLUfbLM.L.(lo }lt.J141QLRU~

60669~0-0BO

"

LllL,\S rt~:=~tL~t-LM. ·~

•
{.lti(!N.l-(J

!'ltl~~tiut

·p
'£

"' "171

1AM.~f.14j}BfLVtLUt-tW1BM.~1~

LRU~~LUl9~tLUM.t:=n.,BM.~BJ!o

;:~, l!l~~~f\B L~fb(} ~~1L~I1Ltl!l L_t1.~tL,V11Ltl!IM.Lt-~L~{ll~j! ~L~t-~~119_t.~t-~~LU~LRU~M.Lt-U,(\L~
(:pedwl) ~~\::&L~YLY~ijH "£1

•

~Lf.t-~~119_t.~t-~f.LU~LRU~M.Lt-U,(\L~ ~HM.(l1::~{1::~,11Llt!l9~t.J!J\1Q.Il~U

(U~~) fLBIA.l9~fLkM.Lt-~tft~
fLB~YU~nL~B~~K"Zl

1.. t-LWf.LU!Jt~tl9M.IA.nlf.LQL~Gtt!tM.,BH1::~,
~'=""

f

rtLtW!J\fL

II

•

I

fL~M.f2,M.I~,P~M.,~H1 ~n.~rt~LIA.:=tjULU!£ ~~~1t~,tLUM.Q.1L~t-~~G~;:~,

I

'

....

BL~U!J\f.'GJ!-W~1~

f.'Bil.M..l.lllt~n.~ 119~11LtWrtl9::t;:~, f.'M1~ ~lL,I]-111Ltl!!LjA.M.H,f.'LttLU~ ~LUI.'tl!ll M.tJ.1L~I1~ 1M.B,U -

~LUt-~1!11~tL_9.111Ltl!IL,\A.t-~ ,~rtb.:=r.jl::~, M.Lt-LiA.::ml!lt-)tlt-~1U.LU!! -

"

"

~LUM.Q1L~f.LUM.trt~::Lrt~111Ltl!IL~G~1BLI1~L(}o111~UfL,VIlt~n.H,t-Lt!£ ~B~111L~Yr.L~n&LU

~tM.,VM.B ~1!11 l9L~l!l~ tLJ!o1~LB~~LI1~11Ltl!IB~tLU/f.L~G~~LU f.'B~1M.tWtt~f\Gl9(;!1~LLiA.
~LG

ULilM.tM.L~ M.I;,~LUM.Q.,L~f.LUM.tt-BJ!-W~,~M.Lf.'Btrt~!!UL~t-Gp1 M.Lt-L1A.f.LUM.L~t-~~111Ltl!l -

':i1Va~LBVf!Lfl':i.:in1':i if1cWn.:J1'1JAm~n5n1':i~.:JVI1f'IL;iv.:~':i1V

D G'leWlfl~e:J.:~nuEJ'VIofif1G'I\9l1"111~
20 u
•
iv~

4

nTm11.:~1vmG'Ifl11l.lbG'Il.le:J.fl1flbbrl~fl11l.lb'VhbVim.J'VI1.:Jm1Pim~1 bbrl~

.

iv 6 m1'll1''UG'Il.lV1mbr~~~I').J'U11~'U'Un11'U1vm~V1m1mfl1~
~

D G'le:JVJfl~e:J.:Jtl'UEJ'VIofif1G'I\9l1m~'VI11.:JPim~n5m1
EJ'VIofif1G'I\9l1~
•
•
iv~

4

~I').J'U11~'U'U'U~'Vl11~V1m1bbrl~~.:~ bG'I~l.l1~'VIn.fl1f1~1'U:W~1'U~1l.l
1'Un11~V1m1Pi n~1
•

D G'le:JVJfl~e:J.:~nuEJ'VIofif1G'IIP11m1Pin~16'i1'11m1'UPin~15m1~.:J'Vl1'V1b:SEJ-:~11EJ
EJ'VIofif1G'IIP11~
•
•

1.

iv~

1

G'l11.:~1vmG'I'VI1.:Jm1Pin~11~bi1ti.:~m1Pin~1'VIm~tii'u
'VIntl1~b.n'VI
bbri~'VIm'llbb'U'U
,
"
"
'U

iv~

4

m1~1').J'U1'VI1''\'jEJ1ml.l'U~~ bbrl~flrum'\'j:S11P1b~e:J1~'ll1~"1!1"1!'Ue:J~ b~'Ub'U'UG'I'll
'I

'U

'I

,

~vlA-a~n1":i' bfi1.:Jn111'1111il~V1ml.l'th~biJ'Ue.Jrlf111~1 biit~-:~1'U\9l1l.l'UbEJ'U1E.lbbri~EJ'VIofif1G'I\9l41
'Ui~tii'u~.:J'Vl1V1
•
'll1~~1tl.:Jutl1~l.l1ru '\'j.fif. 2563

..._..

0

~n~ru~1m.:~m1

G'i1'1i'n.:J1t~Pin~15m1~-:J'Vl1'V1b:SEJ.:J11E.l

1m.:Jf1111'im~v.:~

0

bfi1.:Jn111'VllJ

2. 'Vlanm-au.a:m'I~JJ~afl11l.l~1ttl'U

\9l1l.lrh~.:J~1'VltJ1fiW~1n~1fl11l.lG'I.:J'Ubbvi.:J"1!1~ ~

m~'VI11-:JPin~1Bn11 r~.:J1'U~

3

bl.l~1EJ'U

2560

19/2560

b~e:J.:~ m1'llfi1tlm1Pin~11'U.niJmfl'lJe:J.:J
'!.J.,
"

'th~mf!fG'i1'1i'n-:~1'UU~V1m~'VI11-:JPin~15m1 b~e:J.:Jn11bbU.:J

.:J1'U.fl1EJ1t~G'i1'11n.:J1'UPin~15m1mflbbri~G'i1'1i'm1'UPin~15mi~.:J'Vl1V1 r~-:~1t~~

16 iJ(J'U1EJ'U 2560

•

bbrl~

1~bUEJ'Um~'VI11-:JPin~15m1 -:h~1E.ln11\9l11"il11"1!n11 n11~V1\9l1l.l IP111"ilG'Ie:J'U bba~'ll1~biJ'Ue.Jam1~V1

n11Pin~1

'\'j.fif.2560

~.:~:We.Jau.:JR'u1-8' b~e:J1'U~

8 tl'UEJ1EJ'U 2560

b~e:J1~m1~1bii'Um1~V1\9l1l.l

IP111'<ilG'Ie:J'U

th~biJ'Ue.Ja bba~G'I'Ii''UG'I'U'Un111P111"il11"1!m11'Ui~tii'u~wt1V1 bD'U1tlv~1-:J:Wtli~~'VI5m'\'j

•

m~'VI11-:JPin~15mi:Wu'VI'U1'VI bba~m1nliiG'i1R'qJ1 'Un11~V1m1~1'Um1Pin~1 ~.:J bG'I~l.l G'l'li''UG'I\4'U1'U

m1~V1m1Pin~n

..._..

G'i.:J bG'I~l.l bba~G'I'Ii''UG'I'U'U1~th~"111"1!'U:Wflrum'\'j :WPi'nEJ.fl1'\'j1'U f111~1').J'U1fi'Ue:J~1-:J l'iv b~e:J.:J bba ~

•
•
~.:J~'U\9lavVJ:S11P1 ~.:Jdm1m11i111"1! n11bDt~na 1mbr~~ bfl~v.:~:WvG'i1R'qJ1'Un111Pl11"ilG'Ie:J'Ufl11l.lG'i1 b~"il1'U m1
~1biit~.:J1'U\9l1l.l'U1EJ'U1E.lbbvi.:J1~ bDt~miG'I'Ii'uG'I'U'U1~m1'U~'Vl1111"1!n11bb~'U~'U bba~m1~1').J'U1tl1~ b'VIfif bDt~1tJ
"'

.

v~1-:~iitl1~ ~'VIB.fl1'\'j 1VJ EJ bQ'I'j1~ m1 1P111"il ~VJ 1P11l.l e.Ja m1 ~1 biit~-:~1t~'ll v.:J'Vl'll1 EJ.:J 1'U'll v-:~1~~1t~t~1E.Ju1 EJ bbr~ ~
~

bbe.J'U.:J1t~~G'i1R''1J 'l'j1~11"11U'1J~~1~buEJuu~'Vl1111"1!m1m~'VI11-:Jfln~15m1

'\'j.fif.2546 l.l11P111 20

n1'Vlt~V11~m~'VI11-:JPin~15mi:W~1P111"il11"1!m1'llv.:Jn1~'VI11-:J b~vvh'Vlu1~1t~m11P1111i111"1!m1 Pin~1
"
1bfl11~~ 1~EJ ~V1\9l1l.l bba~tl1~ biJ'Ue.Ja1~tii'ut~bEJ'U1EJ b~e:Jilb 'VIflf1~rhtl~n~1bba~ bb t1~'111 b~e:Jmitl~utli.:J
•
~I').J'U1 bba~1~buEJum~'VI11-:JPin~1 -h~1E.ln111Pl11"il ~VJIP11l.l 'll1~biJ'Ue.Ja bba~iib'VIfifm1fln~1 '\'j.fif.2549

iv

12 ri1'Vl'UV11~m11'111"il11"1!m11'U1~tii'um~'V111-:JPin~15m11~erm1"il11"1!m1m~m1-:JPin~15m1

"

~1 bUt~mi~VJ'Vi 1 bbe.Jt~tl~u~ m1m11il11"1! m 11.h~~1u bba~ bb ~.:J1 ~'Vl'll1 EJ1u 1P1111il'VI11'U ~1 bUt~ m1m1lil

.

11"1!f111bba~11EJ.:J 1'Ue.Ja n111Pl11'<il11"1! m11'ivtl~V1 n 1~'1'111-:J bba~~~l.l'UIP1111 m1m ~'VI11-:J'VInfi~.:J b~e:J bG'I ~Iii ~'U
m1\9111'<il11"1!n11 bba~11EJ.:J1'UG'11tl.fl1'1'j11l.lUa~G'Ie:J.:Jfi~.:J
•
~

118

&h1n-:~1tJ Pi mn 6n11..ij.:~vrr~ iiv'I1J1~'1.h ~G'l1'U LLG'I ~G'IUUG't'U'U f11119111\l 11"11 n1 1"ll v.:~~191 11\111'llf11 1
m~'Vl11.:~Pim~n6n11 ~.:~m1 fhi'u d-:~1~ ~~1911:WLLG'I~'lh~Lil'W~·mf111tliju~h1'llf111"lle:J.:J6'i1tJ11"1lf111VI~B
Vl'l.ht~-:~1tJLLG'I~G'tmtJP!mn1tJG1-:~ti'~ m~'V111-:~Pi mn6n111tJ..ij'.:~wr~ LLG'I~P!mn 1Ll'l11~~.Uv:wG'IG't1 1G'l'UL'Vli'l
L~ e:JG'IUUG'l'U'U f11119111\l 11'11 f111 ~.:!L~..ij~\'i1 LL~'U f11 11e:J.:J1u f11 119111\111"11 f111 LLG'I ~ ~1 LiJ'U f11 1 L~ t11 tlU f111 19111\1
•
•

'U

'U

11'llf111"lle:J.:J~I9111\111"1lf111m~'Vl11.:J
1tJu.:~uth~:w1ru vt 1'1.2563
'U

..

...

~

3.1\91~u1Zft.:lfl

1. L~ v6'f.:J LG't1:w L!'l~e:J~1 tl f1111'111\111"1l f111

b~ tiU'lt\J1f111.U€J:WG'I~G'IUUG'l'U'U f111\9l11\l ~ ~ 1911:W'\.h: LiJ'U~G'I
'U

'U

•

f111~1 LiJ'U.:J1'U1911:W'UbtiU1 tl LLG'I~ti'Vll'ii'11G't 19111'U f111..ij~ f111Pi f1~11~~U ..ij.:~VI1~
2.
I

II

•
L~€J11ti.:J1'Ul'l11:Wtl11VIU1

q

CV

m1:w&1'1L ~\I ilty'V11
'

'

oCII .c::rl

I

~tlG'l11!'1

LLG'I:.UmG'ttJ€JLL'U:1'Uf11'l..ij'~m1Pin~1

V

191€1 ~U1VI1
11~ ~UG't-:1 LLG'I ~VI'U1 ti-:11'U'Vl Lfl ti1"!J e:J-:1
'U
'U
3. L~€J11:WG'I.:I~'U~I9111 \111'11 f111 tlU flt\J~~19111\111'11 f111fl 1~'Vl11.:1 1911:W LL~'Utlij~ f111191 11\1 ~~ 1911:W

t11:LiltJ~"m1~1 LiJtJ-:~1tJm:wtJ1t~U1CJ LLG'I~CJ'Vll'i1'11G'tl911 t11:,hu.:~utl1~:w1ru 'V'l.l'1.2563

•

4. LU1VI:W1flbfl1-:ln1'l (Output)

'-"

4.1 Lth'VI:w1m:U.:~tl1mru
1) 1'vt1G'I~ 100 "!J€J.:JG'ttn'UPif1~1 LLG'I~VI'IJ1CJ-:11'U'Vl1-:lf111Pif1~11'U..ij.:JVI1~L:fit~-:~11tl L~1Uf11119111\l

~~ \911:WU1~ bil'U ~" f111~1 LiJ'U.:J1'U\911:W'UbtiU1 tl bbG'I ~ti'Vll'i1'11 "'\911

•

2) &1'1Uf1.:11'UPi f1~1Gf111..ij'.:JVI1~ b:fitl-:111 tl iiG't1U11ti-:11'Ufl11:W tl11VIU1 fl11:WG1'1 b~\I Uqj'VI1
€JUG't11l'l LLG'I~.Uv LG't'Ue:J Lb'U~1'Uf111..ij'~f111Pif1~1\911:W'UbtiU1tl LLG'I~ti'Vll'ii'11G't\911

•

•

4.2 LU1VI:W1CJL'B.:!flt\JJl1'V'l
1)

•
G'tt11'UP\ f1~1

LLG'I ~VI'IJ1 ti-:11'U'Vl1.:1 f111Pi f1~11 tJ..ij'.:JVI1~ L:fi tl-:111 tl

~L~1u f111191 11\1 ~~ \911:W

t11~ Lil'W~G'If111~1 LiJtJ.:J1'UI911:W'U1t~U1 t1 LLG'I~ti'Vll'ii'11G't\9l1
G't1:W11t1G't~VJ€JtJ.Uv:wG'I
1'IXti'u&1'1un-:~1tJPin~16m1
•
'U
..ij.m1~L:fit~.:J11tiL~€J~1-:~iiArum'V'l
2)

•
&1'1'11f1.:!1'WPifl~16f111..ij'.:JVI1~ b:fit~.:~ 11t1

iiG't1t111 t1.:!1'Ufl11:W tl11VIU1 m1:w&1'1 b~\I

vtlG't11fl
bbG'I:.UmG'ttJmL'U~1'Uf111..ij~m1Pin~11911:W'U1t~U1CJLLG'I~ti'Vll'i1'11G't\911
Ill
..

'-"

i1 ty'VI1

LLG'I~M.Uv:wG'I~G't1:W11m111 t16'im1
'\J

'U

u1VI11..ij'~f111 L~mhL'llLLfi'l"ll tl~ut11.:1 ~~'U1.:!1'UI'i€JLU
•
5. n~:WLU1VI:W1a1fl-a.:~m-a (Target group)

G'tm'UP\f1~1 bLG'I~VI'IJ1ti-:11'U'Vl1.:1 f111Pif1~11'U..ij'.:JVI1~ b:fiCJ.:J11tl
6.

~1~1\91LU1VI111a1fl'l.:Jn1'l
6.1

(Outputs)

~1~1f~LU1VI:W1Elbfl'l.:!f11'l
1)

ua:~1~1f!Naa~5

(Outcomes)

(Outputs)

1'vt1G'I~ 100 "!J€J.:IG'ttn'UP\f1~1 bLG'I~V!'IJ1ti-:11'U'Vl1-:lf111Pif1~11'U..ij'.:JVI1~b:fiti.:J11tl L~1Uf111

~~ 1911:W f11119111\1~~1911:Wtl1~ Lil'W~" m 1~1 biJtJ-:~1tJ 1911:W'U1t~U1t1 bbG'I~ t1'Vll'ii'11G't 191{

•

2)

&1'1Uf1.:11'UPif1~1Gf111..ij.:IVI1~ L:fiti.:J11tl

iiG't1U11 ti-:11'Ufl11:Wtl11VIU1 !'111:WG1'1b ~\I Uqj'VI1

€JUG'l11fl bbG'I:.UmG'ttJmLtJ:1'Uf111..ij'~ m1Pin~1

•

119

6.2

Jlo.~

Q#

Q,l

d

1111'ti'J.,~flfl'W5

(Outcomes

)

1) m~6'1~Vle:J'UoU€JlJ~'lJ&:l6'1t:l1'WPimt1 b~~1H:I1't.rvn.:Jm~Pin'l~n1'W~M.,bfiim~1tJe:J~1.:Jilflru.ml'l
2)

"
'
&11Ufl.:J1'WPin~n5m~~.:J'I-'1'1., bfiitJ.:J~1tJ 1~.Ue:J~~~6'11~1~t:l'l111tl?inwu~Vf1~~., n1~ b~e:Jtl1ltl
"
"

bbm'IJ tl~utl~.:J -n~'U1.:J1'U~e:Jttl

'

Cilit..c:il 0

~

.Q,

0

Cit,

7. 15.,1b'IJ'IJfl1'a/"ll'IJI'Itl'Ufl1'a.,1L'IJ'IJ~1'1J
n~m-a11
'

'a~EI~L1fl1.,1Lil'Ufl1'a

'

n~n"rnJiii 1 mru1m~oUe:Jli~Vi6'1u'U6'l'U'Un1~~~1"il~1"1Jm~

"

a

""

"

.

'

~~tl~'VI

bfl'U~1~~111'1Jill;j~

-

2 bll.tl. 2563 -fl.tJ. 2563

- tl~~ll

b~m1'UTilloUe:Jll~ ibfl~1~~ "'.:Jbfl~1~ ~.,m:M'1
'
"
oU'e:JiJ~~Lnme:Jll~"il1fl6'1m'UPimn1'W't~,~~.:Jm.,LfiitJ.:J~1tJ
"
"

~1'W1'W 18

.Q,

'-'

c:l

tJ1bi1e:J

1~vPi m~1u b'VIf'fntl~~~1t11bi1e:J/~~~u~mmu
J'J

I

II

CV

n~n'rnJ'VI

2

~111~~'U'VI~~1"il~1"1Jm~n'Uflru~~~~1"il~1"1Jm~m~~1.:J

..
d
n~n'rnJ'VI

3 6'11u~1H:I1'Ufl111lfl11Vf'U1 fl11116'11b~"il u'lJ'Vfl ~u6'1~~fl

"

.I

v

v

o

a

."1

.. 2

~~tl~'VI

b~.tl.

2563 -fl.tl. 2563

.I

b~~e:Jb6'1'Ue:Jbb'U~
.,I

- ~~vi1~1m1'W 611'llb~~b~tJ'W~1tJ.:J1'W

~~tl~'VI

1 b1J.tJ. 2563 -fl.tl. 2563

- ~~vi1~tli.Gi~mn6'11~~1m1'W

"

- ~.,vhbi&J~u 'U'VIfl1111 tl~~1"'~'UB
- ~.,b~~tJW1b6'1'Ue:J b'U~Ubb'U'U PPT Vf~e:J VfR
"

mmtlbb'U'U~'U .,
"

I

8. 'a~EI~L'Jfl1.,1Lil'1Jf11'a (1'1J/L~£l'IJJtl) b~~1tl'U - tl'UtJ1tJ'U l'l.f'f.2563

'-'

9. am'IJ~.,, Lil'IJm-a 6'1m'UPin~1 bb~~VftbtJ.:J1'U'VI1.:Jfl1'lPin~11'U~.:Jw1., bfiiEJ.:J'l1tJ

120

10. .:J\Jtl':i::li1N 40,000 \J1'Vl V'l'~eJlJ'j~'tfntJ~~LBtJ~.:J'U'lh~mru
Vlli1~N\J':i1£1~1£1

.:J\Jtl':i::li1N
(\J1'Vl)

.:J\Jfi'1LihA.:i1'1J :
oCit.

cti

d

II

QJ

mm'rnlVI 1 : mru1tn'j"lJellJ~'VlG'I'IJ'UG'I'IJ'IJtn'ji'J'j'Y'iJ'j1"/.lfm
~
~
'

7,040

1.1 m'j~.Jmibfimelll~1~t~Pim~niiL'Vlf'fnljrh1.U~1tJ~.nl
~

" "
- l"i1Lut~~ti.:J 16 ~u 1 ~~ 240 u1'V1 11'u ~1mu 3,840 u1'Vl
"
'
- ri1"1.1~L'1lml~u'j'Clti'IJI'ici7U~116 Loot1~1 ~~ 200 'U1'V1 = 3,200 'U1'V1

n;JnTilJV12 ~1li~.:J~mil'l'j1liJ'j1"/.lf11'jtl'\.Jf'IW~~\91'j1liJ'j1"/.lf11'jm~'j1.:J 2 ~~.:J 1 ~t 31'1.J ljfi11.U~1tl

18,280

"

'

fi~Um'mVi 2 ~,ru

"

'

'

- A1'V'l1VI'I.J~a'1VIi'ueH1ll~-muVi LU~tJ~u~~ 200 u1'V1 7 ~ 61u = 4,200 u1'V1
~

~

I

Q.l

Jt

~

6'

I

- ~1'1.J1li'I.JL'1lmm.:J'j'CltJ'I.J\91G'I?Un~1.:J

4,000 'I.J1'Vl

- A1L-d'm~'ti.:J 7 ~ 1 ~~ 240 'I.J1'Vl 61u (240x7x6) = 10,080 'I.J1'Vl

.._.,

n;JnTilJV13

-r'I.Jf11'ji'JTIIiJ'j1"lJf11'j~~~I'J'j11iJ'j1"lJfmm~'j1.:J ljfi11-ij'~1tl ~.:Jij

10,800

~

I

Jl

Q.J

0

(

- f11eJ1VI1'jromu 1lleJ 1 ~t 200 'I.J1'Vllil1'\lJ'I.J 40 ~ 200x 40 x1) = 8,000 'I.J1'Vl
I

d

I

Jt

d

0

- fl1eJ1V11TI1.:Jb~~b~'jel.:)~lJ 2llel 1 ~~ 35 'U1'V1 lil1'1.J7U 40 ~ (35 X 40 x2) = 2,800 '\.J1'V1
""
.d
v
v
o ~
.:'1
.I
v
n"iln'rnlVI
4 "'1tJ'j1ti.:)1'1J~11llfl11VI'I.J1
~11liG'I1b'jliJ utym ~uG'f'j'j~ b~t"lleJI.G'I'Uelbb'I.J~

4.1

3,880

rm'th~"lll.l L~eJ'j1'1.J'j1lJoUeJlJ~ 1L~'j1~v1 ~.:JL~'j1~v1 ~~m~vhoU'eJl.I~~LnuoU'eJl.I~~U1n
,

\1

G'lmuPin'l~n1u~u~~.:Jm~L~tJ.:J'j1tJ ~1mu 18

\1

eh. neJ

\1

1~t~Pim~1iiL'Vlf'fntl'j~~1eh.rm/~mi-ru~~"lleJ'I.J

~tJ~~'t.J'j~lJL'S.:Jtlf\u~m'j
~1'1.J7U 11'u ~~~LoU1~1l.l
~1'1.J7U 18 ~'I.J ri11.U~1tJ1'lAm1Yi1fi~Um'jlJ~.:Jil
'
~
~
- A1eJ1VITif1~W'I.J 1 rl'eJ 1 ~t 100 'I.J1'Vl ~1'1.J7U 18 ~'I.J (100x 18 X1) = 1 ,800 'I.J1'Vl
I

d

I

d

Jt

0

- ~1eJ1VITI11.:Jb~~bfl'jeJ.:J~lJ 2lJeJ 1 ~~ 30 'U1'Vl lil1'1.J7U 18 ~'I.J (30 X 18 x2) = 1,080 'U1'Vl
4.2 ~~vi1'j1m1'1.J

G'f'j't.JL~~L~ti'IJ'j1tJ.:J1'1.J ~1u1u 1 1u l"i11.U~1tJ1ufi~Um~ 3lj~.:Jil
'

- A1ffi'Vf1'jf1~1.:J1'W 1 rl'e1 1 ~~ 100 'I.J1'Vl

.._.,

~1'1.J1'1.J 5 ~ (100 x 5x 1) =

- R1eJ1VI1TI1.:Jb~~bfl~el.:)~lJ 2 rl'eJ 1 ~~ 30 'I.J1'Vl

500 'I.J1'Vl

~1'1.J7U 5 f'l't.A (30 X 5 x2 ) = 300

'I.J1'Vl

4.3 ~~vi1'jU~l.lmnG'f1'j'RlJeJtn'j\9J'j11iJ'j1"/.lf11'j 'j1m1'1.Jf11'j\91'j11iJ'j1"/.lf11'j ~~vi1LwJu~u 'U'Vlfl11l.l
~

'\.J'j~~~u5

~

~1u1u~u 200 'I.J1'Vl

4.5 ~~bl'l~tJ~.ni1!.G'I'IJeJ 1u~'t.Jbb'I.J'I.J PPT me1 VrR

meJ~Ubb'I.J'\.J~'I.J 1
40,000

':i'llJ
Vlli1£1LVI\Jl .. 'tleJr;l1~1£l'Vlfl':i1£Jn1':i

11.

•
•
n1':i1Lfl':i1::\1fl11liL~£J.:I'tltl.:Jbf'l':i.:Jn1':i

fl11liL~£1.:1
- mil.l Lth'VImtJ1~kll'lA1Ul'l1l.l~tl1VI'I.J~H vi11~m'j'\.J'j~lJ1ruf11'j.:J'I.JU'j~lJ1W~~1~L~~eJ'I.J

'

- 1lJG'I1lJ1'j'Cl(;\'1 bU'I.Jf11'j1~1'11l.lbbt:-J'I.J~tl1'VI'I.J~11

121

n.

tLUii'tl.!lGI11J1H
,.

122

-

~

(~~U ,~n.~Lih~tLIJI:'LI1)
--

-'~'""

·············--·········--····t·:;·····--······--·
~:__

GR.
!"

"5~(</

UtL~

60669<;"0-080

tn.I1R.I111
""
1"!1

8198£t7S"-t780

l'b

rt~~IJtLIJii'LI1 '<j

mgu~ttLIJ11i'LI1

,

11~}1A.11~

6906ZS"0-680

"

L899Z9G-680

l'b

,

LI11A.11,tJ.tLIJii'LI1

'
tWtSI1LIJ
rt-Wk~llLit
'

~fl.£LIA.~tLIJii'LI1
>

S"966S"89-S" 60

·p
'£

.G
.!
n.

~M~tiA.1}Gfl.VtLUii't6!1GI11J1,t:J

'"171

Lj;l,U~tLU~~tLUI1t ~11 11GI11J1G,f!o

~~11 t.!ttiJ[lG U.1.fuQ. ~~1LgmLt6! L_tl.ltl.tL,VrtLt6!11Lii'I1Lt[ltJJ~ 11Ltli'll!i:1~~ltl.li'~tLU~Lgu!t11Lii'U,tJ.L~

~

(:pedwl) n.~~\::~L~l4LY~Uii 'f;t

11Ltl:-11!!:1~~ltl.li'~tLU£Lj;I,U!t11LNJ,tbL~ ~f':ll1tS1::t[l~~11rtLW~~!.liA.1f}rt~U
(U~Itl.) fl.GR.~~fl.k11Lii'11tfbltl.
n.e~l4~n.~nLI:-11tfblti.'Zt

l.
rtLtl.!IA.fl.

li'LWtLUQtllt~nR.mtUlLIJGWtM1111f':l1::~TI
1't

pco~

I

I

I

'

fl.!tl1f:l11111} 1~M1111f':l1 911!tlb~LR.::t[ttLU~ ~~IJ1 t~11 tLUI1tJ.1 L~li'~lti.G~1 ::~11

n.

11Lf:lU IA.Ii'G)l-tl1~1,t:J

li'Gil.lt,Vrtt~l1~1~~rtLtl.!rt~::t~~11 1:-~11!!: ~tLJ!omLtl.!L,tAI1f':l111i'LttLU~ tLUii'~I.J111Q1L~rt~mG~ -

.

"
~LUI:'~I.Jl~1LJ!-mLtl.!L,\Aii'~11!l:rtRo::~fb~~11 11Lii'L,tA::fU6!1:'~1:'~11tLU~ "
"

tLU11tJ.1L~tLU111rt!J::Lrtltl.1rtLt6!Liti.G~111Liblti.LQ.1rt~Ufl.,Vrtt~l1f':l111i'Lt~ li'l1~1rtLtYtLitl.~fl.tLU

~1fl.,V11G ~6!1 ~ L ~6!~1L,f!o1~LG~IlLrtltl.rtLtt.IG ~~LU/!.LIJG ~tLU 1:-G ~111t t.ltt IJfbGl!l ~1~1L,tA
&LG

ULibtl.tltL~ tl.l}1tLUtl.f}1L~~LUI111:-B,f!ot11~1~11Lii'11tfblti.~UL&Ii'G~1 11Lii'L,\AtLUI1L~Ii'l1~1rtLtt.l-

I"!

123
tLU£LRU~t-ttiA.::;!.U~1'.fl.rl.Lf:-U,tlL~t-Bil.~Litlt1.LQ.1::;~:mn.L~tlt!LitltLltlfl.tM.fl1
n.

n.

~ t rt.Lt-W.\!fl.tLUMW£1A.~::;t[l.LM.~~::;~11n.M.It~ 1~t tLUt-tl!llltt~L~ 1~t-Bil.~tBM.t-*ltLtl!ln.~::;tt-Bil.::;~~ B~
J:.LUt-J:.Wl~~~L!'

·;p

-)

MLL.f£1A.~::;t[l.

!Jt'L~ 13[1. trt.!l1 ~Ltt'~!/:1~_t-lt1.t-~tLU£LRU ~ rt.Lt-U,tlL~t-13 fl. ~L,tJ.lt1.::;~11 ~ ~tL lJitL It! rt.L t-~.(\~[l.tLU ~ t 13~1

•

M.LliNWt-&1

•

rt.l!l O;D n.trt.L~ BLtt'~!/:1~,t-lt1.t-~tLU£LRU~rt.Lt-U,ttL~t-Bil.!.UL~l!ln. NLitY'Lt-&1
BLitlt1.L(Jo1';J>

~tl!ILLJ~Lmt LRU~tLU[l.t~[l.
tLUfl.kt-Bt
lt1.,

II,

rt.Lt-~.(\~[l.tLUkM.~~m~~fl.1U~,~t::;~11 rt.Lt-~.(t~fl.tLUrt.tMW£1A.~::;tfl.lt~1
~

~

t-Bil.WU11A.rt.Lt-~trt.lt1.rt.Lt-~LRU1.1::;~11 !.UL~l!lfi.Lrt.~M.
"
F' F'
I
r:
111

~

tutLUn.L;!::;t[l.

k1tLtl!I!J~t

~

rt.Lt-ltlfl.u-n tLUM.LlJ.QIA.L;!::;tn0 rt.M.ItM.1BM1
~ -=-P'

"='

~

O.t-~~~~,::;~~Lt!:~~l

~

I

p

"l<ul"l ·~e~·M YULit::;t[l.fl.t-UL~::;t[l.

~Ltt'B!/:1~_t-lt1.t-~tLU£LRU~rt.Lt-U,ttL~rt.ttUL~l!lfl.t-Bil.rt.Lt-~~RU~::;~11rt.Lt-~.(t~[l.tLUMLL1£1A.~::;tfl.M.Mit~1tLUt-tl!l1
~

tLU~ f'aLtt'f'a!/:1~_t-lt1.t-~tLU£LRU~rt.Lt-U,ttL~t-Gil.~~tLLJM.G~l!l1fl.~ t-Bp1B~t-Lr!3 rt.Lt-W.\!fl.tLUMLl1£1A.~::;t[l.rt.M.It~1

)

L!A~~~tt-~ M.Lt-~~fl.tLUrt.tM.!/:LBG!JM.!l1 le!IA.1:1tfl.LM.~~tLUG~~~t-~tlll.Bl:l!.fl.~~1 MW£1A.~::;tfl.!Jt-LrG~t~~fl.
~

n.

I"!

n.

•

tLU!J llltL~11tLtl!l~ltLtl!lfl.k~t f'aLtt'B!/:1~,t-lt1.t-~tLU£LRU~rt.Lt-U,ttL~t-Bil.!.UL~l!lfl.~tB~1 n.~t-~
tLU£LRU~t-ttiA.::!.U::;~, !.LU£LRU~t-ttiA.::;!.U~1'.fl.rl.Lt-U,ttL~t-Gil.~Lfi.Blrl.B~t-Grt.L;! MLL1£1A.~:I!.fl.!Jt'L~B

fl.trt.!l1~ltUL~l!lfl.t-Bil.rt.Lt-~~[l.tLUM.Ll1£1A.~::;t[l.lt~1 !.U~t-BLM.~~tLUfi.,VW~1n.Lt-M.Q.1L~tLUt-~lttt fi.Gil.~~fl.k
~~L,tJ.lt1.~Lrt.L ~ ltL It! fl. t n.r;1~t rt.Lt-rt.t}1L~ BLt t'B!/:1~_t-lt1.t-~tLU£LRU ~ M.Lt-U,ttL~ rt.tIt~ U ::;~ ~11 t-BI?.fi.Bil.~ ~ fl.kltLtl!l
~L,tJ.lt1.~rt.lt1.LlJ::;~11 O<ul"lf~<!> ~ ~Lil.t-yt. 11fl.t-L;!ItLtl!ILRUk:11Ul!IL,tJ.lt1.t!tt-~L~ItLitl ~_t-lt1.t-~tLU£LRU~Tl.Lt-U,ttL,!:'!:I~11

l!ILLJtLU£LRU~ rt.Lt-U,ttL~rt. t~LLJM.Lt-f'a tf1.1t1.t<fl 11 le!LU ::;tfl.~t tLU£LRU~t-ttiA.:I!.U ~1'-fl.M.Lt-U ,ttL~Bt~

,t~~"C\ IA.BR.
·p.y ,tlflYLY.QIA.Bf\lfl1::tp.
F'"
,.

C\ IA.BQ. ·gy .tlflYLYQIA.B
f"

II

I'

J:.LUBLf\LBitbU
0

'

oo~•...,cece

124
-n.t.UI.\l.I'\B!U.l.UU\M.Itl.OM.Itlr1.t-M.Ir1.M.011t-M.Ir1.- M.t.M.l.!!l M.l!t-1.\ltt.t
II

II

II

"'

p

f"

f"

~

ID

p

~

1"11

(!)

11

ll_

'

:'

I

T'Lt~L~UtLJ.1.LGLiel
...
'

T'Liel O;!J {IA.Ul. o,.a) IA.Ul. ;llW ~~ l.G~ G) rt~t-Gtlei1~~11~LttLJ.1.LGLiel
I"

I"

'

'

M.lel
<!l IA.Lrl. OOG)'<!l ~~ l.~GJ.1. <!>G) M.tM.L~ UM.IA.Lll.1Liel
K:il'
II
0
rtt
I
I

...

.
.

T'LtT'LL~

0

til.~ll.·~g~·~n~ T'LL~~LRU~tLU U~~ti.\~Gil.LI..I

OO;Il'<!l

n.~ <!l T'LtT'LL~ ~(!.t \ L,\A~L~~~L~

00~

T'Liel O;!J IA.Lrl. O;!>G) ~~ l.nt W N~~1fli'\1LI..I

oo~'~G)

IA.Ul. OG)<!l ~~ l.Grt
Jr

oo~';!>

oo~'G)

OOG)';IlG)

T'Li-"" ~~ l.n~e~

ooo'o.:ll

...

Mmtn.L~

IA.Lrl. .•..........................
IA.Lrl. .............................

(!)

.

ntnL~

~

~rl.ltlT'LfllltLrtl.1. 1Lll.1Liel

... ,

'

'

tLUilLt

(rtl~t~~ll~1~~1lLt) n:Jl.ltl:tfl.llt-JlottLU~B{!1l:~BU.

)

llLt~ll&rM~'t-T'L~ tLU~~tLJ.1.&_rl.rtlLrt~tfl.rl.~ (

)

·····(fl.~t~tfl.l) ·.1\M.~ ~IA.~~UrtL~t~n.~ (

)

T'Lll.UG1Lf'l.U~tLUtLUrttW~rtli..IT'LL~U,tl.L~UL~rtlLrt~tfl.rl.l:- (

M.tT'LL~

tA.Ln. ··· .... o o~•...,cece··· ··ntnL~

rtlLrt~tfl.m~~J.1. 11UL~Lrt
oo~•...,cece

tA.Ln.

T'LtT'LL~ ~rtl.1.t-);:\

rtll.ltl:t.Jlrtt-·oce

II

~i-1.1.~~rtttlJT'Litfl~t-LIA.~T'LLU~~~11 ~fl.~ll.~~J.1.t-~tLU£LRU~T'LL~U,tl.L~/IlLt~ll&1~~1.1.t-~tLU£Lf'l.U~T'LL~U,tl.L~
Bl.ltlr1.Ln11.\M.M.
h" I"' I'

·~

T'LI..I O;!J n.tn.L~ llLt~ll&1~!-J.1.1:-~tLU£Lf'l.U~rtL~U,tt.L~t-Gil.WL~I..In.

tl.Ut-tYlt-BO.Bl.ltlr1.l.[}11t~U .fl/J
~U~~rtl!lrtL~Iltn.J.1.~~TILII.Ibn.n.lel~n.f1rtL~IlLt

G)CU'G) M.flLM.b($

n

ro

1'1

ro

1

n

.:ll

n,

;!>

LT'Litfl~tLU~I':IT'L($1~tfl.

G)<U>G) rti..IUJI'l.bM.
G)<U>G) T'LflLilrt~

rtt.~Ltiutu

-

..

th~u.

..

ID

~~1.1.~~tLU£LRU~rtL~U,tl.L~rtLt-~Lf'l.U~~~TI WL~I..Irl.rtll.~tfl.

""

tl!li2U~J.1.
...
G)CU'G) rtflLrtll($

rtLI!lrtL~rt(!.1L~ L~t1 n.~~T'L1.1.LWWLiliA.t)~rtLll~T'LL~~tfl.

G)

1.\

M.l.t-M.M.1l.~tl.Uitttu!!IU
...
0
...

(!)

..
..
M.L lJ~IA.~ ::tfl.M.M.rt~1t LUtl!l ~U~1.1.L ,lA.I9~G~1M.Lt-L ,lA.:;ru 1:61:-~t-~11

M.llLRrt1

tUL~I..Iht-Gil.M.L~~gfl.tLU

Cil<U'Cit rti..IUJRbM.

it11r1.1Bl.ltlr1.

l.l:!t.1l:Bl:t

I"'

125
~U.I:-~i:1t!!_t.lll.t-~J:.LU~Ll>I.U~

(LM.I'M_t.~M.Llf~n.~ fbib~~Ln.)

c·····•••••oo•••········~·~"''"f····••oo•••••••)

_/jy

J:.LU~tn.L~rt~UJ:.LU~tn.L~~ ~L~iii.~Qfl.
~lel1~tLUibLn.Lp.L~U~tLULJl.~U_ct
(~IA.~I:l:.fl.I:-~L.\J L~n.~t-LM.)
~

<LUO<Y1Bnll1b ( " " " ' ' ' ' / · · · · · · · · · · · · · · · )

"'

t

·~··

"'I"'!

•

I"'!

M.,VW~1t-LIA.Ielt1-M.1Jl~M.!l1::~n l!!Llf~LJn. L~U~tLUfl.t\!fl.tLUn.kt-~t M.LLJrul!l!!1:~11t-~~1G~t-L~~~~M.Lt-~\!fl.

lltLrtL~I:~n M.LlJ~IA.~I:tjt!!~M.Lt-~~Qfl.tLU~I':I!! llLtt-ll~1l!l_t.lll.t-~tLU~L~U ~n.Lt-U.(LL~t-~fl.J:. UL~l!lrt
n.r.~, ::&U.. ~I.,IdiA.IatfW~

''"' "

'

I"'

•

•

llLJ:.Nl~1l!l_t.lll.t-~J:.LU~Ll>I.U~n.Lt-U_ttL~ J:.LU~tfl.L~rt~U rtOA.~~n.k~IU.. f\lt1./rt~U·tll~

M.Lt-~Qfl.!:.LUM.ljllf!U~I:J:.fl.[l.~n.k~t~~J:.LUn.J2~J:.fl. ~rtLtl!!L!J.fttWL~l!lrt

M.1.,lJn2Yt-&1

llLrtlt1.LI)1rtL!fl fl.~M.!l1 ft~J:.LUI:-l:.l!llrtt~L~1

M.Lt-~Llii.U~::~11n.Lt-~gjttLUM.LlJ~IA.~::tj1n.Mtt~1G~1n.Lt-n.(!.1L~tLUttt~L)!t1~WL~l!l h.

Mll..fC~Jl.t'~1

f.I.,Ut-f.Ylt-Oil.t-11~1Jtl.,tld~::l.,f.ld1~.ti.,U ·~~

11~~Lftf111

~flU
•

fl'l1111t8M•4~ ~Mit 6li'1um'Jtli'uftSJf!ftu==\f•u11==wm'J

tJlM11f"n11111f'tfJ
• ,.,,...~...,_. . ., . . fi1Un11'llf'U~fll11fl'fJ
•

fl11111f&M~ i'~Uhm'l1ftfl~

•

fl11118 . . .ulvt.uMf._,ltaiJI•rJWmu...,11

mJui 12 ( 1UI. 2560- 2565)

fl'r!Uflf'l~t"ffl 6 fP!M1•in-mJ;w,16wws\UMfittj n1.Kun1Tfl9lfl'll1e"Wqifi'lleuunnu'lii
tJ1a luivwb11
•

ftTW8~1if......,.,"'. . .ftTJ flWM1attffl6 fl'"Uflf121flin,.m'tuu1'JIIW

tJm1i'Mm1\fltJ'iaiMimw

• ~~~~,..~nmth•ifmnlnn ftY1tifll1~t..ffl6 ftYttifll111fti
~~=--• fl1. . . . . . . . . . . . -·~-·f111 ftY1tifll121flft1 n1'Jfftfl1'Jftfl\t1
!'!1~1.\'.~-·- A- .. !'11
•
'
.. ~---.!"- •
"""
.. !5 .. 1 ......
\'m.lllWIIttUI8L'l.J'I&gJSfLJ.'Mftj1Jii'fl
~1ft YIJtmlR.I VlBfl ft'rltifii121M'VI 2 n1Ttflfl1'Jnfl\t1Lftilt.'MSJ
in.a1~Ml"~~"Lflf1't!fJii'tfiLf!f'l!t nmt*tlmwuwmww U~~ft'"t'Jfll~ 3 mnm11ftl
m1ilmn ,.,1en1afl:sfn'l2.lt.alemt~'W'tti1111
1. falfl14fl1'J fmf'liaun11Bfl1~1ftfl11ftn~W'IB'l.I1Bi'rlfi111'rl011ftfl'lf1f4wlf1Ltii81J1Una'l.n

'1184 flfll1.
fn'l'fMSlft14n1'i

ltl Lft'i4n"11\wl

0 'tfmm1fiedie4

2. Bnm'IUI:lL.~Lh

ftJ!tiflf121fli'IJ11 (ft,fll. 2561-2580) 11Um'faf14Lefl11tW'IIIPI11SJU'W8111fiYI14i4PI2J mfem1fl"
fii112JL1!1Seuef1 ~tf'ltfi11SJLftUfi"i'ISJlU'!flUfi 1uif1'U'IJ8401'i21f14fii112JL~Ufi112Jlun11Lf16nJ1fl1'i

211ti11~ U~~m1ilntti[fl&Lom=tf1111i'ufii'J1&W'UasU~~nq11flestemet \ln1111U"lll1um1iln'l!t1

LUUfl11~tf1tLen1a'tum1Lf1Btn1'iiln'l!t,;ffJft~L~W1MJ1UL~tSJenu 1fii&LOft1e1dufl~ht\na
'J10U"11U.aes1n•u u.aen~~lLU1111111&flletn1'Jn11fJU.fiLftut1Lflltt fl11ft~~lfilSJ1fl1n11Lisat~PI1111
L111~eJJi'l'r!14fl11itn'l!t1 fi1121Uu~una\nfl1111;111itn8411W1Utt14 , ~is\ftUU1fl11ftn'l!t1lU'IBiu
fm"

~1fi&UBffl'l!t1fi11SJettuu.lk'll11 ilt9/2560 n1111'Uflliluu.tia:si41!!1fl tinflw=n1'JSJn11
iln'1!t'lln11fnrl'fl (ntt•.> iia1U1rtw1iluii7utteo~n11fJn1~ttlUftW111'Ytn11Rn~1U.ft¥fi11L;sufliil

ftN111m'Phtiis11LLaetf'llittuifuilfo~1111'fllfiEJn11ri'1111Ufi~Yififll121fli LLU1'Pnon1'iffln1'iRn\Y1 W'lllfl11
fk~111tfU'Uft'4Ufl11fttfl11ft fl\+1'! fl11111ftJLLftll"t ntl'iiiLtiYI ti1Bft1'UU.flllif4Lft1:Ufl11tJ,"'11LLl'tBfl1 tffl

n'l1ilntt11lfNetAn1tlnfl184ei1Ui&fttlJ 112Jtf4eltll'A2Ju.a:sl'I'Uu~um1fflfl11ftn'l!t1'ft&fllflflft fi'ID'Uflfl
etf(m"(SJ'II'U etAn'ltiln'IJU 9tft'nn'll1f'Yt lft'11'U'Lifii121U1 11Cl1Uti1Bflil'Ufl11 LLft1121Cl1UUl4f\SJiu«ffl
fl1'Jftfltt1lU1ULLUdR1fl111fl18 lffi11SJL"'U'IJil'U01il'Un'lW1BWURittl11tlij'tli.o1'UU.flllfi1f1'flllJm1

126

ti'lLUU·nutuin'ttW~.r,(ifli111"1Jil42i"nJ"f11.1mmemhe4-ru LLi'111Ml1Uftn'tt1 I.Li'l1fthnu r.;4ffl fiflfl111
I.Li'111U111W\1Ni'I011UDUM1W84ei'lU"f11.1011~1e~'lhE141\II.Li'l1fftCl1uftn'tt1LfiUil&hun41\lftnt!f1fim"f
f•~flfuifi1.18U41uq1n111.184~n1T.Um1R~im144~..
LLNuWtuU1n11flfn'tt1 (Ytfl.2563--2565) ·~~tema iliifltt1~mnftuu1n11Rm;1'!1il4f~~fl

r.tu411£~ lflelln1~fl~ietiflu11 • tiEJf1?tJWBfUW'ttfD1111ttfl'l1RnVJ tf~tnnzjB?fltt* uuiuf1u
iittwff1111U'U? math:rtnBfUNLfhnrrl (ZJ1fli'l* \W'lf.Jih n11iW1GL'IIfiiW1Lfifn1!ihlYfLfll'ttL4Ju411V
I

.,_

.,

I

.,

•

.:,

~

.!!

••

:!'I

•

f

'f

ft\lti'W~fll'l:ft.ll8n11Yf84LYfeJ'l&U1484ll\l u1~1.11fi1181L"DV\I 81.(1Ju.ll1flqsn.n~"U4

(Greater Mekong Su

b

region (GMS) I.Li'I11U1ti'tf1f111li'!n) I.Li'ltilln1'M'&Jflf!Wifi1Sfli 3 f!YKifl1at~t1 Ra fnri'I?BIIIfil1 m1{fln11
flfn'tt1t.ta\ir.tu4118t.f.fuw&41.Llt4fl'l11lifl' 881fl tli'I&NW 'lhsttlfiBI8flflfi&4tlUtfnumll
..

1!1

11!

..

!I

...

•

.,

,.,

I.Li'l1f.fJSJ'M14l14flli1.184'14'M'lflhB411B'MI.LfiOtll14nU f'rJfHf'lf(Jf1'11 2

01

:f

•

..

r:..!'

lMTmml
....

n111111fl11nO'tt1L'W8~'MuTt0-81"1J"

iiaua.ui&t.'llfl'"''tfJfi'i'ALfl'tt mwiil4t.if.J'li.Li'lft1f.JI.Lfi\J 1fiU&flfleie-onutfoom1'1 fflin'ttalu•.tJibl14
14f111"1Je.tf4'Miflt.4JB411UiLLflnfi14flU fnli'I?Biffil3 011U;'M11ffln11flfn'tt1 LtelemZJI.Li'l1ffl'l111t.a118
n1fliiLYhLilf.Jll'tflflftilllf'tfia•tl'utfnoo11'1

iflim.N I.Li'lti.IJibl14i4fi111.1944'4'Miflt.41e411s~LL"n'h"tl'u

fi12Jf!Mfll1at~t1t,a ftlf4i1'MU1fltu•i'n'tt1ft'l111a4uLL1i4'tf,a i 19/2560 LLUUIMJ1m1Mn'tt1
(W.ft2563--2565) f4'MifiLfBt11U u=l-ru11\IIU'lil,il4f'ttu•n1111011Mn'tt1in114'<~~'Mi• Luutii'ltl11fi1U
I.Li'l1fn11\11 n11ti1LUU41Ufl1111l11nWil41.Lfia•wu1o•-rufiln11n<tffln11filn'tt1 ~u1v~1uf L~ f.J'l-6'94
il4fi'Mil1fli'JLLi'lt:L901.1U\U{4'Mi'fllWt118UttU84ft111Jtl84011Lt4ifu~ f.alil::tl&41i1LU\In111ftBifi.LU'l'M14
~Jhun11i111fl'Ufh~" i11Jrlufu~w i1lltfW11fWU &m::i'l11tl\IU1t.aU81.Li'111tlfut114Ltem1fRIU1
een41'leLi1e4
'i10L'M'lfoliti.Li'l1fft'l11141 LfJui14tlU f4iif't111Jti1LfJusfh4B4f atTe44'fltwmf't14011'!41tu1011

iuLft~wn118n11f~tull1Yfm1illn'tt1'1184f.mi'"tt~mnuni'l'lmm<~~fttu110112Jm11f~am,m-r" <nfllil.)
3.~

;fJufi

1. L..88!1.-u.U1Yf141.Lfltil'lfi'fi011fi1LUU·n\I0118011flUf\ tull1ll011ft O'N1LLfl1ffl11L

S8flfta84ti'Uf!'Mtifii1Stll.f-.ftuu1n1'fRn'tt1f~L;Jsn1tt 1fiON1\1011fU1Un11Uft1U'i111U42i1U111fn11
'M'I.i'ltl-111\J tt01UftO'tt1 fi18Ufti''l 84flO'S"!ll1fU 84ftn1L901.1U il<llftn111f1f" L'J01U\Ifll1ftU1 L'Jf11UU

tl1•nsun111.Li'11ftt~n11Jfn'tt1iu
2. Lt 8twiln11fhnu L'I 4i'fl Aflfi1111.Lf11fti'S::Uiuuan11BOWtlUf\OU'I1Yf n11flfn'tt11.Lfl1fn11L;wf
91111fl"tifll11~10111fn~fiL4JB4118tii11JfT1fi'fln11M1L1iu41U
3. t~am.aLfl;s,ho\um14'fln1~1
4. L'lh\tlnltlM4fm (Output)
4.1 ,\l1\11111fJLinJ11J1N
1) i1'11M1uftO'tt1in11~LfU411BilLLU'lti14I.Li'I..T1MfiNi'ln11M1dlu41vi'ULfiReu01'S801t:tlU

f\tull1Yf011JfO'tt1&Li'lt:01'SL~fih~tuU1011filn'tt1f4ri~;J8411B
2) i11TMUn'tt'lfi~L-11Mf»Ji'lih'M'fu011"f1U41'Ufl1111fl1'l~n\fl1ll1if

127

128
SLIWfl;'iU.IA!·~.C.I..UfAU~.C.I..UftWJlWVB~RLN'Lfl1L,
E.LU!:Uml.tRLLtLUIJRL.C.•B•'N~t-!£1.UQlAUp.U,t\Lp

~

R~LUR\rctf.
Rtfl!!3lmi\BA.f1J1rct.t.Yi'tii~WJQLRUI\t.U.UIU.tUS:rtJW~

IM\!nm.IIRl't-L~UIII'I~~)t-B~r,:rmt
~UJtlJM.WBU,kU\l't-BJ!iiiBIMim t-!Cf RBf1LfA1 M.t.ttrtJLIG
tt.pe f\lii11Bt.U\Jn t~1tBJAti.U Rli1f'!Jif.u.wWil1B~tB'"'

.t.B~ \IRLfl Q,p8\lf\ IIL8ill! Unl.tWtfAnt-B~'ULI)li\1
1Mi1.U.US:mtlAU~UM.L~S:tUB.U.Utl."tf\11M~W11\fl

~

A

~

A

fll.tf\G1l.,f.LU~NIIk)LJIIJBI.tt-Bt1111pu)f.LUQLAU~Rt.W.(LI.p

z

II.$J~Lttt.LUQLRUifLI.URUUIInJWI>Btl.I\BA.f1J1Rl.tWRI..r-m

rcw~alJI)~n t"fWJIIJ M.t.UBU!II\,1ltBJWIIIBIIS:mt t1JC.t

t81l.L~f.(\f\Ltl..t'U'III,fU.U.mJJ

rct~R)¥Ml..!Jt' IAJ\CML!IfWtL~Uiitn~~tall.

f\I>Bm!l

.

.

RBf1LIA1 M.L~f!tl.BB
AJi,f
. f\dllL~ tlliA.1t-BIA.U.U
,..
...

Wt.~h M.LlJQIAIS:t.f\{JtLJlBfl

\JWWharow~t-Bfl.BLIJRI.t!!(\011
11\Jn:

.

'UWIII!IIl18.t81'1J21A.M.ti.BMUH
...
... \JQLR' llU!I~ !ILBIIS

l.RU.lfLLUIII).U.~I\Uf.Lrct.S

,..

IIJJrct.twtt'\'lltBfJ1RI)lfllr\Ri1.U.Wllmt.RUfS.LUtAI.JJrutt
n.f:tLUB.u.Utl.IAU\11fJBUtllt1111~)tLUQUl-UlfRL.U,tLLp

~t).U.UQLRU.ifr\LtU.(LL}!
(AWO~)

.....,..,._.&ol
..., ...

, ..

(qnc:QnQ) iWK¥J.IJIJtltL01~

t

~

llll'~U~::E.U~U~LLU

lll)t.LUR\t-B}t.Q~1~ llt!1Rtp.f1!U.pJ:fi:tmttJil.Ujf.LUIII)t.I..UI\,1ltBJtll~1~W~t8 z·slll.tt-Bt111~,.,f\~8B,tMJ!~£M.p.uiA.nlll.a.::tl'\ t ·s(dnoA ~l) C.LIIHMJ.Rt.l'hU.fv+u ·g
~~~.t
t8D.IA.I\ti\RLIIIR~LAUjf.LUlf)~T'L,l\LIJU~11 tl.UI\8US:LI'\R.(l.LIJU l.f\i!LliT'L,l\LIJU M.tLilLLU)It8 Rtl.UB1

LU)'t>B Rll.rci&.&.U)'t-8 t}Wf\BLW LAUji'\LIJU RLI>Btfll4 t.LUilt.Lf\t.ptBMt~ntpfJLLUf\t.f\S:LUf\Lf'BIIl
BLLI>Bt111£141>)LAUj&.LUt..RRil\J.IIi!LIMMBI\!ltBJW!I8URt..t.Wpt..LtBt111£14t)LLUQLRUfrLLtU.(LL}!t8tl.
JnsiU.l.US:\J'IIt..RUft.t.UM.L!JnJVI\,fS:LUBLI.UrL8,W11\.foRl.tRfl1t..,tl.U~Itii£JL.fS:\Jntl.IAt.rL11 (l
M.Lllt'IJYI>&1BLFCI4LIJ.1

Z'11

129

I
~

f

,,.tl,=~=

Lhftuvlt11t:iriM1'W'Dil4'i1~11

~tH nflt~. tl1tinwfl1f.l

tl'it:irt8ll1Wfl11~fl'tlt'lf~1fluN11J

130

~'tlt'lttfelfi1«nwe1t~PieL'ti9lLf'ITdJihl'WLf'l't!t

tj'lltlfi1WIIfil2 UU1'V114LLt'tlltf1(it'lm'Sff'lfl11

fflm1~n'l!t1iu

'rnh rttnWf'l1tiU1 i'l&'l1oUUtl1tmll'Ufl11 Ut'tllflfi1Wfl

1Ul1U~'I!t1 f'l1il'Uflf1 tl4ftfl11U"'IU il4ftfl'SL8mJU EJ4ftfl1

n,.u,um'iilenui111,1l4il11.111"fffl11 mhV41u

'Yl1-tf4P111'tiild4wfiiLtV411f.l;ILLflfltt14nu lflethu

ftfl't!t1Lh\fLtei411ULflUWil4U\14t'111UC1~ i'fll£1191
tlrtillltl~ thua flt~efif'I&\'841T\JKnvmw flMmml LLt'tiiiJil

~tfll~~ 1 UU1'VI14llt'tllfltiflfl11fM11

fl11~fl'l!t1Ut'tll~1t:~8ll1Wfl11~fl'tlt144'Kifl\ftVN1Une~\n

f.lfl'St:I'Uf11Wll1Wfl11~n't!t1LLt'tll

naln'ti&4 nt'l'*.l.

84ff\h.:nallfl 3 LL1.117114LLrtllii1MIIfl11Vfl11ltf'UfiJNll1W

flln1'S~n~~84f4'KiiiLtV411U

1.2

WIIU1fl11~n'tlt'lf-t'KiiiLW411U

1.1 LT!DiMJ1n'l'J~n'\fi1iLflultl11111qvt5fll1rt911

e4fft11t:nwfl2

L1Jfl1'SUfl;1~LL'U'Ufl11f'ULPI~1l1Jn11

tl11ti1JL'VIfii~84LLtlt'tt:'St:ii'U~1fltl11i'fUL'YlPI

tl1t:ftvtM1Wfl11~n'tlt'lf4'Ki91~1n

EJfl111ii'UfllNll1Wfl11~fl'tlt'lllellf

«a-tm'S u.aa~tlfllvt1-Gfl11Jl1Lwn11

n,,~n'tlt'lrtm'Wif~,w U'li'K, fii11U

fiiNt:nt111fl11~1nfofltlfNa

LL'U'Uilenui1u

D4ffds:mellflt -..lnm1: mw;,.,11f11n1t~n't!t1

3.1 flln'41n1111LLt'tmtllvuL!vuf

'41u1u 1iu

e-tfttl1:mo'U tiLLn

i1-t1t1u.'Utlfl11fi1LW41U1fll14n11 tl1t:n&'Ufl1ti 4

·--

... •u

1\~TW

3. i14rJll'Utln11Jl1LUuo11Jlf'l14n11

fu.,.n,'*"Gunu~...w

LtV411V

- n~ilL"" """111 LLrtt
U'SifWUNt't il\14. Pl5'41.

~8UIIf1Lihm'l

L11'1!t1~1J

63

ihJ1t'W 63

~Mtl'nilumt

I

.·

lfl14n11

LLfti'S'W10~'IJIJ.U\Jn11thLil'U41'U

A't14n11tum1flfl1¥11Jfi!Nil1'Wf111;fn'lfl

4. fflft1M111LI.flflL'l1iwt1wf LLflll
'SLf'l'flB~iJqpl1 fef10fl LLflllf'l1111

'

.....,·~.........

.1.--~h
·~·-· .·· ~

mM

l4nfl

131

'tltl4fl4f4f'INII'4flfiiEifiL~tl~tlUn11ffln11Rn'lfl iifebu
U'ihULftfJ LLhf~m,f.l4\'Un11ffln11i'fn"ee1'Jfl111fU'lfl

1. Lnflfl11'"'nt.'IJhJL1Wf LLfi=I1Lf'l1111~qJWI '8f1flfl
U.fltsft'l'We\'e4n11LUn11fJf11111Jt1!Nil1'Wn11fitmn,1tJtf'U

M11~-fftwlm1fitfl"ee1fm(JILftlmfl

Ll.fltin11id14Lfl'tn1u\un11FJn1'~a.tll1Ytn11fi1nV1

............nwtt 4: n11fhfl\J L;4ff\ Mflfl'WLI.fi11'1.1111W'\&Ifl

ttc~i\1\i\l'lllfltl'Uf\11 LLflllittntTuftM1~fl"ee1~'U

&4fCn1111'11'U 14ftfl1LDnw ett4n1'St1fTf t«l1U'U111itU1

i'l11'Vtl4~1tl'$1'1f111 ~Y1ti41.'U.1Ut1'U«mY1 fii'$1\Jflf1

.. tlP~I'IIattfuf'Ynflt11Yt Dfllnvaf U.fllll.}il'V114Itrt2J'Vtl"'
f·ndfiL;r.,,.,,tl;fU.fln.;,4tfll LflfiN1'Un111\J1'Um1iJ~'l'U

'ntifll"'trlrH .3 u.t~-m14LLfi11Mti"m'u~~,,f.,
011~nv1 LftlL&n1.. LLftllft1111LfttJtlll11'1«LlhLiff12J«

f.,n.,1«mr1i'U

la'liYt &Ul1Wft'll'lt11 ..rnut~'1.1111naun11 u.n:~..

.,,u~nlfl t111aum1 a.ot(n,1U'N a4t4n1Lanw a4t(n,

L(JifiN1'Ufl1~1'Ufl11Uft1ui1U'IIt'J481'U11'IIfl11~1U~tl

ln"c!tai u.rttiJJh1414f1111!e4fm.,Lff14Tlmfu.fln~1ttfu

m"nle.oLflm~,,fJu..,u ·~..flflftmwtfut(fltill-m it~

..dmdu

- nqufta~U1011~n'lfl

LfFJmfl

t.hiW'UNfl iltl·t l'i5\1.

- n~·
LM flfiMSJ Ll.flll

tfui~Lhmt

'Wq'\!lll"'f'ltJ 63

-

W"61FJ'U 63

'l:fi:L~tml-ulutn'l

I

"'

'

'

,,.,~h41\ltftt~'Hl'f-

tcailt.R..h

n•n'S'SlJ
6.1 u'li14.1nfe;f 5 \hlft'Uil
Anv"l!n'11fmfl:L.et-M enfll•.f•~i"
M'l.O'U L~il'U

6. fl'm~O'Uf!Nfl1'N1UU.Wn11
fi1dl'U411.1tfl14011lfleJf'vi'S~l'lllii

-~'

NBn1'1l•ntuftm'lliavCf~.,nfs4

Wwu1n1'iAn'l!t'l-hl.J~'ll~LLru'tlfi13J

5. 'I.JfuLLftllLLru'Ul'llU.'U\Jfl1'SfhL11'U~1U
LPI14fl11
ll•niJ"m
5.1 nq;.~11L~fll ilflfl:13J LLftll
'l.l'Sil~ ilU4. fii".Lfti4'S'1V LLU nq1J

,,nfe~ 3

;:;,,,w,

132

~M~L~uifs•n'Um'5ffln,~n'lf"' fmhu\lia~ULiu
u.a~~Lits1f14lun1tffln11An1rn1nt¥I'U'lnl•n"

1. \lif'Ju.wn11fh~11'U41ULfllt4mtffLiifl•"lnmt
u.am'llilvuL18UfLLi'atmfJmn'IH11Jn'U'tle484AfiiNil

······'

1. t~l'llU.'U\Jf1'1'Sf'ULPI!eum'SeJn1•1-uf!Ml1'Wn11Mnv"l
u.a•'ll'Sili!V~6m'Nm1An'l!t'lf4'Mifllflv.J,unttln'Ue4 nfll•.

2. i111n'U'l'N1nvt'llLLWn11fi1Lih.HI1'U'tPI'S~n1'S
ll•n'S'W
4.1 ftWJm'"SSJn-nfi1L11'U~1'ULfli'S~n11
2.1 111'141'llLL'U'Un1'Stl1LW~1'Ulfllnn11~Lflf!f;nnm'S
LLftnL'llflsuL18'UfLLI~n1'S'l'N"lrM13JflVUil4il~fiiN~
fi13J'S18'afllf-u,nnfe~ 2 i111~
eil'llt"l!l LLI~'lmn-d ;.,~
~f'IM~L~81fe~n-un-nt'flm'S~n"" ~ilfh'lllilihulis
1'llLL'U\Jfl1'Sn11f'ULfll~il'Ufl1'Stlfl11li'U
u.ft~:~fLlts1fe~t'Um14'11m,;tn""'lfl'lli'U'lnK~n"
fi!Nil1'Nn1'S.,n'l!t'l LLftW'Sili!VJ!tl'1'N
n"lt~n'l!t'lf~~ifllfls.J11.1nftln'Ue.a nfll•.

"V ........

..

- nciSJ11LYlf'l ilflfi'13J LLIIl
u-.~.mJ4. ,."·
Lftlmu
- nciSJ•u1mtAm~1

- nciSJ"'""1n"l'SAn'l!t'l

~·!ln"l!J

- nciSJ11LYifll ilflfi13J LLftll
'I.J•nsloiiuNfl mJ4. f'ltr•.

-

YK)'I!t.A1fii3J 63

YU)'I!ti111'11J 63

'MJa1tn~

133

I

•
§.

r

§"::::>

... :i
~
::::>

«c!

...., ~
c:!
\C)

So •
;::!

:!B.
..,)

~

~

..,) ~ !1\
jt
&~e! ...3 i2 52 ~ ~ea..

~

~

~ 3
....
...tt
~w !:! ci ~!I\~
«c!~
2 s_.gi

I!
!»

C!
C!

::!)

,

..,)

~·

...

b

::::>
..,)

~

....

~

.

\C)

:» ~ !1\
~ c:!r!
::::>
I=

i

..,)

!»

..,)

tt

...

:!B. . . .

~

~

..,)

~

..,)
::::>
$_,_,

... ... ...
~

.,.
:l·
::)
.,...
..,)

..,)

o!

i,

..,)

I=

::::>

::::>

:i j
it J' ...
~· :s
%~

:I ...
...
s.
..,)
~

::::>

j

~
b

..,)

~

..,)

~

:9
..,)
2!

..,)

~

r
C!

3
l.
..:I

t
1~

f

134

t- ...•
i'
s2.
I

~

t

~·::::>

...

tt .!».

..,)

C!!

~

!»

..,)

!

::)

..:I

::1.
:!It

:!!I

l

!I ~

~
~

~

,.

s2'

t
a

ift

C!!
~

0\
I.»

...
i::;
!

t
...3

a.· ~R•n1111 ...... hfu~Hu..............................................................................
'· . . .'HnhWtn1 (~ 01 tll111fW 2562. 30

rluEJ18U 2563

to.llm1lihmm11-MA-1Lhfm muMNilnrin-nf~w!mfm11EJ

...

11. 4\fthancu 100,000 un1 Whltnttri~MJIMtiiUIL11:11M11
~.

41J1.h:Jf1fl.t (U1fl)

fwthihwlu
t. flmtnt.~~n=ni¥' Lm11,~errltt,
1.1 ftlnfin"m~UML,._tlufi'»Jllu ~vl ill
- thBTPI1Th~~.... (50 V'lWK 2 fa X t7 ftU) =1,700 U1YI
- flhe1'M-nmnm UOO·\J'm xtl& X 17 Md =1.100 U1YI

~. ~'"'"'iiurn.l

~.l~Wft~t\11

100,000
3,400

3,400

3.1 ~l.llimdfN{ tlnu till
- flhs.,.,.n'Nu:s~· (50 U'm X 2 fa X 17 ftU) =1,700 \11YI
- ffl81'M11~ (100 U1YI X tsfs X 17 PIU) =1,700 U1YI

~. V.O.n;

. . ,.-. ·. 3m&f~11=sm!CIIm fe41fffl u.&\:SP111lJM~tl11

36,250

!l.\ltl1'UJtlW~~~wtn1lfhLUU41U1ft1~tl11
- fi~i~~ (50 V'Tfl X 218 X 55 fttl) =5.500 U'm
- ft181'M11~ (250 \J'm X 1 d'a X 55 flU) = 13,750 \J1YI
- fi11rl.,.,..,~ \u.nfu (16.000 \J1'1t)
8.Li1~.ukrrJ200 '01\1

X !$'tiN :: 7,600 U1YI

=

e.uifviL~ 400 m-n x 6 ft\1 2,400 u-m
8,L11~_.,El,WQI~,Lm 500 U1YI X 6 ft\1 =3,000 U1YI

8.L~*~ 600 U'm X 5 ft\1
-~UIDVM

=3,000 \J'm
-

5. tliu~LUTI.1Jl'hLuutn'ilf1tikmv1M4n11

6. ~cun,..Uu.wn11thLw~11~Qiltil
6.1

'111tJ.n,nfai 5 ,hunwff:tnttlnmmfiLiat-M anfllfi.f•o

-

tmfit'8\JLMau

tT. tlii..t~.mlu.h\afl1u.uum1fl1Lilu41Ulftt4n11
!B. thLilWrl1WI...iaun11hilu4~Wm1fl11.ilu41ulft1~n11

.
3,400

8.1 \h:S'f~Lftel.fl1ewn11ft1Lilu41~UUtl11tf'l~ihm\lttU4tl11

fa

• R181"ft11i'NWI=LA1u. (50 U1YI X 2
X 17 fl\1) = 1,700 U1't1
... {100 U1Y1 X 1lJ8 X 17 ft\1) = 1,700 \J1YI
- ft1il'l"ft11mt1-0'IJ

.

"

8.2 fi1ilLYifll W1lJLfBllnM'llflNWmtl11ftntntl1l!Pplfifl1at~ifl11ftfl"tt1

20,000

21mvflmt1tuf4w!t~Lfe..,,s

-

A"'~ifllliEI4UDLn'l tl (240 'U1YI X 24 flU diu)= 5,760
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~(U'm)

- thm'MW1awfiff-rul'lif1\d\Jm1ilrlwt._... (8111 x1,780 u1~ x11u>

I

=14,240
8.3 fiflfl"ls.t
!•f'I'J-4fl'11

22.56(

ruttl\htil.i1wlftn'1'Di'1L~Wf\"ntl1L~'l'U

- Ph~daL!'atti'JtSI.fl"rr n. (240 ~ x 22 ""' x 2 iu) =10.560.
- ft1'W1WUI'KlWfiabuN~Mmtiu htrW
(6 ftu X 1.000 ~ X 2 i'u) !II t2,poo
10.L'11'llu.ftn"lfJ-41UMV11'S.U~-mhilu.t1'Ulf'I"J4fl'11
4 4
.
.
K
- flhtmmi'N~ (50·VWJ· J( 2118 X17 f'IU) =1,700 \J"lY
- ft'l81W'l1ntrlnV (100 tJ'm X1 ife X17 f'IU) = 1,700 ~

6,40q

-·~acmUM
·~·· OWW
"" .. fH'"'K
... Ott•
tt,fll"l~li'IJ

I
4,590
JSZ
~

I

i

100.000

*** '18~1fJ'1M1fJfl1'i
12. nTJ=t~1111fiMW..IIfrit

,..,....:
1.

fLf1iilfn•m1lJ'bilfh4Ufns.tLihNJ1dtf1'MUtl

2.

d1u11"llm'i wnhanu fta1Uintn

m•'bhhu.vm1tl~rrmJDUAsei'Nrnmu=,;mi'184

-- ~~ •------ ---~4-- •

~.

1. ti'M'flu41Utl1"Riri'Wfi'fl'J~LWfl11

n11tf1'M'UfiU.'U'm'14fi1LWfl'\~1nM'Wi84n1'JW·Mha-41'LifiLfl~
3. iln•-.~'WLfll-;~mhmLwu.aJ.ia-4
4. iJ~~TJihLUU-41u6,M'i"lflfl1~Uiu.J'I84'1fl'W1hdLflmifN
5. ilu.Nun'l'Srhtiu u.awhtnw~u.arifi.Lw

2.

13.111\hl~

~LM ._... Ul'll111dluRa atNm1U~nrin'l"Jf-4rifi\W-411fJ
14• ...tl.ntti'lu\Mv (Impact)
fl1'J\t1N1fl1'iftmrl'IJ84VI'Ihs4111W14fl11~fl'Wl U8W'J•hill1'W'I8-4fl1"JfJfl'i~I'Ufi!Nil1Wfl1"Jtfl
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