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คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้กาหนดให้ ส่ วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบั ติราชการไว้เป็ นการล่ ว งหน้ า และ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล่ า วต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต้ อ งใช้
ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ความสาเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 7 ก าหนดให้ ส่ วนราชการจั ดให้ มี การทบทวนภารกิ จของตน หรือสมควรที่ จะยกเลิ ก ปรับปรุง หรื อ
เปลี่ยนแปลงการดาเนิน การต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อง รวมถึ งก าลั งเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้ ม ค่ าของภารกิ จและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนั บสนุนการบรรลุ เป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 นโยบายการจัด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผล
แห่ ง ชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform :
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูป ประเทศ พ.ศ.2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การบริห ารงานของผู้ บ ริห ารและหน่ วยงานในสั งกัดให้ เป็ นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบั ติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส านั ก งานศึ กษาธิ ก ารจั งหวั ด เชี ย งราย ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ านที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กลุ่มนโยบายและแผน

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้กาหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล่ า วต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต้ อ งใช้
ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ความสาเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
มาตรา 7 ก าหนดให้ ส่ วนราชการจั ดให้ มี การทบทวนภารกิ จของตน หรื อสมควรที่ จะยกเลิ ก ปรั บปรุง หรื อ
เปลี่ ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์
อื่นประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน
ระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 นโยบายการ
จั ดการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจั ดการศึ กษากระทรวง
ศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิ บั ติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานั กงานปลั ดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบั บ ปรั บ ปรุ งตามงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรร) และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สู่ ร ะบบติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแห่ งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and
country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่ อขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ความ
เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
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พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
2. เสริมสร้างคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
4. เสริมสร้าง พัฒนา และดาเนินการตามระบบกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
เป้ำประสงค์รวม
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข

กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์
4.1 ส่ งเสริม สนั บสนุน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค
4.2 พัฒ นาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ค

ตำรำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย (ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
1. รวมงบประมำณทั้งสิ้น
2. งบบุคลำกรภำครัฐ (ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร)
3. งบลงทุน
4. งบดำเนินงำน (งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)
4.1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4.2 ค่าใช้สอย
1) งบบริหารราชการ (CEO)
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะเดินทางไปราชการ

จานวนโครงการ

3) ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร (เดือนละ 3,000 บาท)
4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร และประชุมอื่น ๆ
7) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
8) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ราชการ
4.3 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงาน
2) ค่าถ่ายเอกสาร
3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
1,405,042.02 1,736,875.02 1,195,367.02
460,000
452,900
96,000
313,000
313,000
313,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
188,500
188,500
188,500
5,000
5,000
5,000
50,000
50,000
50,000
9,000
2,500
12,500
20,000
2,500
87,000
97,500
25,000
10,000
6,250
37,500
18,750

ง

9,000
2,500
12,500
20,000
2,500
87,000
97,500
25,000
10,000
6,250
37,500
18,750

9,000
2,500
12,500
20,000
2,500
87,000
97,500
25,000
10,000
6,250
37,500
18,750

ไตรมาส 4
884,067.02
313,000
27,000
27,000
188,500
5,000
50,000

รวม
5,222,351.08
912,900
96,000
1,252,000
108,000
108,000
754,000
20,000
200,000

9,000
2,500
12,500
20,000
2,500
87,000
97,500
25,000
10,000
6,250
37,500
18,750

36,000
10,000
50,000
80,000
10,000
348,000
390,000
100,000
40,000
25,000
150,000
75,000

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
จานวนโครงการ
5. งบดำเนินงำน (งบบริหำรจัดกำรสำนักงำนที่จัดสรรมำเป็นกำรเฉพำะ โดยไม่ได้
จัดทำโครงกำรรองรับ)
5.1 ค่าสาธารณูปโภค
5.2 ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติงานให้ราชการ 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท 6 เดือน
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเช่าระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน
5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ./อกศจ. (เบิกจ่ายแทนกัน : หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอย และวัสดุ)
5.5 ค่าเช่ารถยนต์ (เดือนละ 20,490.50 บาท : หมวดค่าใช้สอย)
5.6 ค่าเช่าสานักงาน (เดือนละ 50,000 บาท : หมวดค่าใช้สอย)
5.7 รายการผูกพันค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ (หมวดค่าใช้สอย)
6. งบรำยจ่ำยอื่น (งบที่จัดสรรมำเป็นกำรเฉพำะ โดยไม่ได้จัดทำโครงกำรรองรับ)
7. งบเงินอุดหนุน (งบที่จัดสรรมำเป็นกำรเฉพำะ โดยไม่ได้จัดทำโครงกำรรองรับ)
8. งบดำเนินงำน งบรำยจ่ำยอื่น และงบเงินอุดหนุน (งบประมำณขับเคลื่อน
17
ยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.เชียงรำย)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
4
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
9
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
1
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3

จ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

548,242.02

548,242.02

403,242.02

403,242.02

1,902,968.08

98,000
45,000
35,310

98,000
45,000
35,310

98,000

98,000

35,310

35,310

392,000
90,000
141,240

100,000

100,000

61,471.50
150,000
58,460.52
-

61,471.50
150,000
58,460.52
-

61,471.50
150,000
58,460.52
-

61,471.50
150,000
58,460.52
-

245,886
600,000
233,842.08
-

83,800

422,733

383,125

167,825

1,058,483

-

127,700

237,000

52,000

416,700

-

-

-

-

-

62,500
21,300
-

208,283
21,300
65,450

51,800
21,300
73,025

51,800
21,300
42,725

375,383
85,200
181,200

200,000
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ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)...................

……………………………………………………………………..
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้กาหนดให้ส่ วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบั ติราชการไว้เป็น การล่ ว งหน้า และ
แผนปฏิ บั ติ ราชการดั งกล่ าวต้ องมี รายละเอี ยดของขั้ นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้ องใช้ ในการ
ดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ความสาเร็จของภารกิจหน่วยงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7
กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอปรกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง
สอดรั บ กั บ มติ คณะรั ฐมนตรี นโยบายรั ฐ บาล แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560–2579 นโยบายการจั ด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของกระทรวง ศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผล
แห่ งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform :
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึ กษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ แผนระดับ 1 และ 2 ของประเทศ และบริบทต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ อง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
25 กรกฏาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายการจั ดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และ แผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบั บ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
3. ทบทวนสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
4. ประสานหน่วยงานในสังกัดจัดทารายละเอียดงาน/โครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้ ส อดคล้ องกับ สาระส าคัญ ของแผนปฏิ บั ติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6. เสนอขออนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อผู้บริหาร
7. เผยแพร่ แผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบั บ ปรั บ ปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ที่ผู้บริหารสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายใช้เป็น กรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิด และความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
กรอบแนวคิด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ได้จัดทาภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผล
การปฏิบั ติราชการ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล สู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติอัน
เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562–2565
7) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
9) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
10) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
11) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
12) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
13) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
14) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
15) อานาจ หน้าที่ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
16) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
17) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศ
ได้กาหนดหมวดสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้า
รับบริการการศึกษาของประชาชน
หมวดหน้ าที่ ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุ คคลมี หน้ าที่ เข้ ารั บการศึ กษาอบรมใน
การศึกษาภาคบังคับ
หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่ งเสริม ให้ มี การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต และจั ดให้ มี ก ารร่ว มมื อระหว่างรัฐ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ก ารจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการ และตรวจสอบการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ
มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้อง
ดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ งกฎหมายดั งกล่ าวอย่างน้ อยต้อ งกาหนดให้ ก ารบริห ารจัด การกองทุ น เป็ น อิ ส ระและ
กาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้
1) เริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2) ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
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3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ดังกล่าว
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มีคณะกรรมการ
ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการ

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพั ฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศ 6 ด้ าน และภารกิ จส านั กงานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เชี ย งราย
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น

ผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคัญเพื่ อบรรลุเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.1 แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็ นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่ อหน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนั้น รวมทั้งการจั ดท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
11 ประเด็น 18 แผนย่อย
1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 3.2 การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อ
กาหนดอนาคตประเทศ
20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้างและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย
23) ประเด็ นการวิ จั ยและพั ฒ นานวัตกรรม ใน 1 แผนย่ อย ได้ แก่ 3.4 การวิ จั ยและพั ฒ นา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
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3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสาคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ
อยู่ได้มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ” โดยการ
พัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมติที่ต้องให้ความสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต ให้
ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลาบาก
การปรั บ ตั ว (Adapt) หมายถึ ง การปรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา รู ป แบบ และแนวทางที่
ดาเนิ น การอยู่ ให้ ส อดรับ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลง ความไม่ แน่ นอน และบริบทการพั ฒ นาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้ ส อดรับ กับ กระแสการเปลี่ ยนแปลงที่จะส่ งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของ
ประเทศ โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟู
และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาม 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการ
ขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้น ฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศ
ภารกิ จ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3 ดังนี้
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือ
และพั ฒ นาศั กยภาพของวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) ให้ ส ามารถปรับ ตัว สู่ ธุรกิ จ ใหม่ที่ มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
3. การพั ฒ นาศั กยภาพและคุณ ภาพชีวิตของคนให้ เป็ นก าลั งหลั กในการขับเคลื่ อนการ
พัฒ นาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุต สาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และโครงสร้ างเศรษฐกิ จ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นไป พร้อ มทั้ งเยีย วยาผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจั ด
สวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการดารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ
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3.3 โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ตามที่ สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
สศช. และทุกส่วนราชการดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง
1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
2) การจัดทาโครงการสาคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่างการพัฒนา
ต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz)
3) การจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ
4) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการ
ส าคั ญ (รายการห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของประเทศไทย : Value Chain Thailand) จ านวน 6 โครงการส าคั ญ
ประกอบด้วย
1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความมั่นคง
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธี
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กระมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ
2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
110301 วั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้ ว น รู้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน
3) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
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120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. โครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดทารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21
3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
(พ.ศ. 2564-2565)
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ
1. โครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดทารูปแบบและการพัฒ นาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรีได้ให้ ความเห็ นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จานวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภารกิ จ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
เชี ย งราย) เกี่ ย วข้ อ งและสนั บ สนุ น เป้ า ประสงค์ แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบับ ปรับ ปรุง ) รวม 4 ด้า น
ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา
2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าประสงค์ เพื่อให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกับ 4 กิจกรรมปฏิรูป
(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
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(2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์
(3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย
เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จาเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
(1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุสรรคต่อการดารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
กิ จ กรรม Big Rock ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
(4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
มุ่ ง ความเป็ น เลิ ศ และสร้ างขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ปรั บ ปรุ งระบบการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การ
พัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สัง คม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิด
อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดี ขึ้น
1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่ มผลผลิต มีทั กษะอาชีพสูง ตระหนั กในความสาคัญที่ จะพั ฒนาตนเองให้ เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่ มขึ้ น 1.4 มี คนไทยที่ มี ความสามารถและผู้ เชี่ ยวชาญต่ างประเทศเข้ ามาท าวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้ าหมายเพิ่ มขึ้น 1.5 ผู้ สู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทั กษะการ
ดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1-3
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดั บปฐมวัย
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอนของ
กิจรรมปฏิรูปที่ 1,2 และ 3 ดังนี้
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินการปฏิรูป
2. การสนั บ สนุ น นวั ต กรรมการป้ อ งกั น (Prevention) และการแก้ ไข (Correction)
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
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3. การสนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด
4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ
2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตาม
ความคืบหน้าในการดาเนินการ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความต้องการจาเป็น
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือครู
และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจาเป็น
ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการติด ตามช่ว ยเหลื อ ครูใหม่ ครูที่ ไม่ มี วุฒิ ท างการศึ กษา ครูที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD : (Professional Learning Community &
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรมและแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้
การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒ นาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
และการคงวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่ วนสาคัญ ในการประเมินและการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็ น การแปลงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี สู่ การปฏิ บั ติ อ ย่างเป็ น รูป ธรรม เพื่ อ เตรียมความพร้อ มและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้ เป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒ นา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นแผนหลักของ
ชาติที่เป็นกรอบทิศทาง การดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่ นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย
แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญ หาภัยคุกคามข้ามชาติ และ
นโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย
แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
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7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีส่วนเกี่ยวข้อง
รวม 11 นโยบายหลัก 4 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลัก
ที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒ นาภาคการท่องเที่ยว)
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริม พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ)
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกัน
ทางสังคม) นโยบายที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
การประชุมสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly-UNGA) เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นาประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทยรวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จะถูกใช้เป็นเครื่องกาหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทาลายแหล่งทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อม รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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ประเทศไทยได้กาหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย.
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562)
1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สาหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ
2. มอบหมายให้ สศช. ดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ
4. ปรับการดาเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ
ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย
1. การสร้างการตระหนักรู้
2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนกระดับที่ 3
ของประเทศ
3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรั ฐมนตรี : ประธาน ปลั ดกระทรวง ผู้ แทนส่ วนราชการ และหน่ วยงานต่ าง ๆ : กรรมการ
สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ)
3.2 คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย
3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
4. การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)
5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสั งคม ภาคภาคีเพื่อการพัฒ นา
ระหว่างประเทศ)
กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C
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เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพ เท่ าเที ยม และไม่ มี ค่ าใช้ จ่ าย น าไปสู่ ผลลั พธ์ ทางการเรี ยนที่ มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573
เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573
เป้าหมายย่อย 4.4 : เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้าง การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
เป้าหมายย่อย 4.5 : ขจัดความเหลื่อมล้าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้ พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม
ภายในปี พ.ศ. 2573
เป้าหมายย่อย 4.6 : สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง
สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี 2573
เป้าหมายย่อย 4.7 : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิ ยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่ วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
เป้าหมายย่อย 4.A : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลสาหรับทุกคน
เป้ าหมายย่ อย 4.C : เพิ่มจานวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดาเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศที่กาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ
รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกั บเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน รายเป้ าหมายหลั ก (Goal) ที่ 4 สร้างหลั กประกันว่าทุ กคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกราย
เป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภ าพ พั ฒ นาคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒ นาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผน
การศึ กษาแห่ งชาติ ยึ ด หลั ก ส าคั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาประกอบด้ ว ย หลั ก การจัด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education)
อีกทั้ งยึ ดตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุ ณภาพของคนทุ กช่วงวัย การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรีย นรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลั กษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายใน
ประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบั นหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับ คุณ ภาพและส่ งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
อาทิ อาชญากรรมและความรุน แรงในรูปแบบต่างๆ 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. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
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
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แนวทางการพัฒนา
1. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ คนทุ กช่ วงวัยมี ทั กษะ ความรู้ความสามารถและการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ สื่ อตาราเรียน และสื่ อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3. สร้ างเสริ ม และปรับ เปลี่ ย นค่ านิ ย มของคนไทยให้ มี วินั ย จิ ต สาธารณะ 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. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้ านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่ งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
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2. ส่ งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒ นาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

10. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
U (Unity)
หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี
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2. ให้ทุกหน่วยงานนารูปแบบการทางาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทางานร่วมกัน
เป็ น หนึ่ งเดีย วของกระทรวงศึ กษาธิก าร” และน า “TRUST” ซึ่ งเป็ น รูป แบบในการท างานที่ จะท าให้ ค รู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ผู้ เรี ย น และประชาชน กลั บ มาให้ ค วามไว้ ว างใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทางานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
3. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานทุกคนดาเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิ ดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสาคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น จึงกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้ว ยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพั ฒ นาประสิท ธิภ าพการบริห ารและการจัดการศึกษา โดยการส่ งเสริมสนับสนุ น
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อกาหนดให้มีระบบบริหาร
และการจั ด การ รวมถึ ง การจั ด โครงสร้ า งหน่ ว ยงานให้ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ รั บ การปรั บ ปรุ งให้ ทั น สมั ย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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6. การจั ด สรรและการกระจายทรัพ ยากรให้ ทั่ ว ถึ งทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย รวมถึ งการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิต
และการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทามาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพั ฒ นาเด็ กปฐมวัย ให้ ได้ รับ การดู แลและพั ฒ นาก่อ นเข้ ารับ การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ร่างกาย จิตใจ วินั ย อารมณ์ สั งคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒ นาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบั ญ ญั ติการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่ การปฏิบัติเป็ นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เ หมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้ เรีย นที่ มี ความต้ องการจ าเป็ น พิ เศษ เพื่ อเพิ่ มโอกาสและการเข้าถึงการศึ กษาที่ มี คุณ ภาพของกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภั ย ของผู้ เรียน โดยจัดให้ มีรูป แบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
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3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อนเพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับ เคลื่อนศูน ย์ความเป็นเลิศทางการอาชีว ศึกษา (Excellent Center) สนั บสนุนการ
ดาเนิ น งานของศูน ย์ ความเป็ น เลิ ศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ล ะ
สถานศึกษาและตามบริบ ทของพื้ นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒ นาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒ นาทักษะอาชีพของผู้เรียน
เพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ
6. การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การจั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ส าหรั บ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ ล ะช่ ว งวั ย ได้ รั บ การศึ ก ษาตามความต้ อ งการอย่ างมี ม าตรฐาน
เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็ น พิ เศษได้รับ การพั ฒ นาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิต ในสั งคมอย่างมี เกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายและจุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่ งสร้ างสถานศึ กษาปลอดภั ยเพื่ อ เพิ่ มความเชื่ อ มั่ น ของสั งคม และป้ อ งกัน จากภั ย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและ
บุ คลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัด โครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS)
หรือการจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความ
รุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น
1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ
1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังอย่าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เร่งจัดทาและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดย
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
2.2 จั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะแบบผู้ เรี ย นสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง มุ่ ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active
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Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่า นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สาหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและ
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5 ส่ งเสริ มให้ ความรู้ ด้านการเงิน และการออม (Financial Literacy) ให้ กับ ผู้ เรีย นโดย
บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทา
2.7 ศึ ก ษาวิ จั ย ถอดบทเรี ย นความส าเร็ จ ในการจั ด และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดาเนิ น การส ารวจและติดตามเด็กตกหล่ น และเด็ กออกกลางคัน เพื่อน าเข้าสู่ ระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อ
รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกาหนด
ตาแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้าง
ความพร้อมในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการ
ผลิตกาลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
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4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดย
การ Re-skill, Up-skill, New skill เพื่ อให้ ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมายมีก ารศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู งขึ้ น พร้อ มทั้ งสร้าง
ช่องทางอาชีพในรู ปแบบที่หลายหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start Up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และพั ฒ นาศู น ย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษา เพื่ อการส่ งเสริมและพั ฒ นา
ผู้ ป ระกอบการด้านอาชี พ ทั้ งผู้ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาและประชาชนทั่ ว ไป โดยเชื่ อ มโยงกั บ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไป โดยการนาร่องผ่านการ
ให้ บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จานวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้ บริการแก่
ประชาชน
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดย
ใช้ระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital
Performance Appraisal (DPA)
5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล
(Digital Competency) ส าหรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ
อาชีวศึกษา
5.3 ดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอป
พลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จัดทากฎหมายลาดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

11. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) วิสัยทัศน์
“พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพและมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”
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2) พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
3) เป้าประสงค์รวม
1. ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่ นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและหมาะสม
กับช่วงวัย
6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน
7. กาลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนั บสนุนการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4) ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน)
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)
4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)
5. ผลิตกาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน)
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (6 แผนงาน)

12. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25655 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนดสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
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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
ค่านิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
เป้าประสงค์รวม
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คือ ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคเหนือ ซึ่งเป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ คือ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง

14. โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี้
1. จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด
2. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติการของจังหวัด การจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณประจาปี
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3. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ
ทุกสังกัดในจังหวัด
4. ส่ งเสริมและสนั บสนุ นการจัดการศึ กษาของบุ คคล ครอบครัว องค์กรชุ มชน องค์ กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายใน
จังหวัด
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. หรือตามที่ กศจ. และ อกศจ. มอบหมาย
เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอานาจและหน้าที่
ของ อกศจ.
พิ จารณาเสนอความดี ความชอบของผู้ บริหารสถานศึ กษา ผู้ บริหารการศึ กษาในหน่ วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
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. ดาเนิ นการเกี่ยวกับงานบริหารราชการภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ งานบริหารทั่วไป
งานบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองค์กร เป็นต้น
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15. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยมีผล
การวิเคราะห์ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย
จากการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ (SWOT Analysis) การศึ กษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดย
หน่ วยงานทางการศึกษาของจั งหวัดเชียงรายทุกหน่วยงาน และได้สรุปผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT
Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.2560-2565 มีดังนี้
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
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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
ให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเป็นไปได้ชา้
W6 การติดตามช่วยเหลือผู้เรียนยังดาเนินการได้ไม่ครอบคลุม ทัว่ ถึง ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
ผู้เรียน นักศึกษาทุกระดับ
W7 การบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
ไม่มีระบบบริหารจัดการทีช่ ัดเจนส่งผลต่อการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ

สภาพแวดล้อมภายนอก
1. โอกาส
O1

นโยบายของรัฐส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการลงทุนทาง
การศึกษา ทาให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ
ในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะชีวิตของประชาชนโดยยึดตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

O2

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และผู้รับบริการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

O3

หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความเชื่อมั่น
ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

O4

จังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประตูการค้าชายแดน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ในอนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มน้าโขง ส่งเสริมนโยบายในการเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อดึงดู ด
นักศึกษาต่างชาติ
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2. อุปสรรค
T1

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยงั ยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สงู ขึ้น แม้รัฐบาลจะมี
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผลให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน
ไปทางานหาเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย ก่อให้เกิดปัญหาเด็ก
ตกหล่น และออกกลางคันจานวนมาก

T2

ผู้ปกครองของเด็กพิเศษมีถนิ่ ที่อยู่อาศัยห่างไกลและมีฐานะยากจน ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับบริการ
ตามแผนที่กาหนด และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต้องออกไปทางานต่างจังหวัดและทิ้งลูก
ให้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการดูแล พัฒนา เท่าที่ควร

T3

ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม ทาให้เกิดปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก และค่านิยมให้บุตรหลาน เรียนต่อในสายสามัญมากกว่าใน สายอาชีพ

T4

ที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนหนึ่งอยู่บนพื้นที่สูง การคมนาคมไม่สะดวก มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ และการเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
T5 สภาพพื้นที่บางแห่งไม่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนขาดความตระหนักในการนาเทคโนโลยี
ไปใช้ให้เหมาะสม
T6 การดาเนินงานบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ ได้แก่ การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล เป็นต้น
T7 ความร่วมมือและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาจากองค์กรอื่น ยังไม่ทั่วถึง ไม่เป็นรูปธรรม
และมีส่วนร่วมน้อยในการจัดการศึกษาของคนพิการ
T8 การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการวางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็ก
และการรับผู้เรียน เป็นต้น
T9 จังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูป ไม่เพียงพอ
สาหรับการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย
T10 สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง และประชากรวัยเรียนในช่วงวัยรุ่น มีความเสี่ยงต่อยาเสพติด
และก่อปัญหาทางสังคม
T11 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนต่อสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ
T12 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ
T13 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ที่รวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขแพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้งา่ ยขึ้น
T14 ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์
โรคอุบัติใหม่ มีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพืน้ ที่
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยน
ตำมสถำนกำรณ์ ร ะดั บ ประเทศ ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่ บ ทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
แถลงต่อรัฐสภำเมื่อวันที่ 25 กรกฏำคม 2562 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) เป้ำหมำยที่ 4 เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยและจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2565 ยุทธศำสตร์พัฒ นำภำค แผนปฏิ บัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มำเชื่ อ มโยงกั บ อ ำนำจหน้ ำที่ ข องส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิก ำรจั งหวั ด ก ำหนดเป็ น กรอบแนวทำงในกำรจั ด ท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย (ฉบับปรับปรุง
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยเป็นองค์กรกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดแบบบูรณำกำร
โดยใช้จังหวัดเป็นฐำน เพื่อขยำยโอกำส สร้ำงควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนกำรศึกษำ ยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำรองรับควำมเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้ำวสู่ควำมเป็น
สำกลบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในจังหวัดอย่ำงทั่วถึง
เสมอภำค และมีคุณภำพ
2. เสริมสร้ำงคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดและก้ำวสู่ควำมเป็นสำกลบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
3. พัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดเพื่อ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี และสำมำรถปรับตัวทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
4. เสริมสร้ำง พัฒนำ และดำเนินกำรตำมระบบกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำน สถำนศึกษำในจังหวัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. บู รณำกำรควำมร่วมมือในกำรบริหำร จัดกำรศึกษำของทุกหน่วยงำน สถำนศึกษำในจังหวัด
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐบำล
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เป้าประสงค์รวม
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล
2. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง เสมอภำค และมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้ องกำรของตลำดงำน
และประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค
5. หน่วยงำนในส่วนภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย อยู่ในระดับผ่ำน ตำมเกณฑ์ ITA (Integrity &
Transparency Assessment) (ศปท.)
2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)
4. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรปฏิบัตงิ ำน สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สช.)
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ค่าเป้าหมาย ปี 2565
ไม่น้อยกว่ำ 85 คะแนน

ร้อยละ 51

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ปี
2565

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนควำมมัน่ คง
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 1. ผูเ้ รียน

ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
1. ร้อยละของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่จังหวัด
เชียงรำย จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรักและกำรธำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นใน
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สช.)

ร้อยละ 100

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

ร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2. ผูเ้ รียนมี

สมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำรของตลำดงำน
และประเทศ
3. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำที่เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน

ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 3. ผู้เรียน

ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำทีไ่ ด้ผำ่ นกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก อยู่ในระดับคุณภำพดีขึ้นไป (สช.)

ร้อยละ 80

-ระดับปฐมวัย
-ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรด้ำน
อำชีพ/ด้ำนกำรเรียนรู้ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกขึ้น (สช.)

ร้อยละ 80

6. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนำกำรสมวัย (สช.)

ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 4. ผูเ้ รียน

ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เทียบกับเป้ำหมำย (สช.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 5. หน่วยงำน
ในส่วนภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
8. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยนำดิจทิ ัลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

ค่าเป้าหมาย ปี
2565
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลัก
ของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ (ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ ภัยจำกไซเบอร์ ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
1.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริก ำรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำทักษะ กำรสร้ำงอำชีพและกำรใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์
2.1 ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำประเทศ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
3.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
3.2 พัฒ นำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้ มีควำมรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ
3.3 ครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณ ภำพตำมมำตรฐำนวิช ำชีพ มีจิตวิญ ญำณ
ควำมเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียม
และเสมอภำค
4.2 พัฒ นำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล
5.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 4 งบประมาณ
4.1 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จาแนกตาม
ประเภทรายจ่าย
รายการ

งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท)

1. งบดาเนินงาน

4,160,068.08

1.1 งบประมาณบริหารจัดการสานักงาน
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
1) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.2 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อดาเนินกิจกรรมเฉพาะกิจ
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
2) ค่าสาธารณูปโภค
3) ค่าเช่ารถยนต์ เดือนละ 20,490.50 บ. (12 เดือน)
4) ค่าเช่าสานักงาน เดือนละ 50,000 บ. (12 เดือน)
5) ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติงานให้ราชการ 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท
6 เดือน
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รบั บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
-กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ค่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน เดือนละ 12,840 บ. (12 เดือน)
-แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
-กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ./อกศจ.
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1,252,000.00

1,252,000.00
2,815,868.08

392,000.00
245,886.00
600,000.00
90,000.00

141,240.00

200,000.00

รายการ

งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท)

-แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
10) รายการผูกพัน ค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ เดือนละ
19,486.84 บ. (12 เดือน)
-แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
-ผลผลิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-กิจกรรม บุคลากรภาครัฐสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11) รายการค่าเช่าบ้าน
1.3 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ
-แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รบั การอุดหนุน
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน
-ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทโรงเรียน
เอกชน
-ตรวจติดตามสถานการณ์ขอตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้ม
กิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
-ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อสรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน
-แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
-กิจกรรมการดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
-เพื่อดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนทุกช่วงชัน้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ประเภทรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น
2.1 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
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233,842.08

912,900.00
92,200

85,200

7,000
956,283
956,283

รายการ

งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท)

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นทีช่ ายแดน ระดับจังหวัด
3) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
5) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.
-แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
-โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
-กิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
6) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
-กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
7) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
8) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
9) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
10) โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา
11) โครงการ ศธ.จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ในส่วนภูมิภาค

39

30,300
41,700
60,000
40,000
90,900

72,000

160,000
96,000
70,000

16,883
23,500

รายการ

งบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท)

-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
-กิจกรรมดาเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์
17) โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
18) โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี
ยุวกาชาดไทย)
-แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
-กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
20) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อ
สภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคมของแต่ละ
พื้นที่
2.2 งบประมาณที่กาหนดกิจกรรมให้ดาเนินการเป็นการเฉพาะกิจ
3. ประเภทรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน
3.1 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการ
-แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
16) โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
3.2 งบประมาณที่กาหนดกิจกรรมให้ดาเนินการเป็นการเฉพาะกิจ

15,000

40,000

200,000
10,000
10,000

10,000
-

4. ประเภทรายจ่าย : งบลงทุน

96,000.00

ครุภัณฑ์สานักงาน
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ผลผลิต โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
-กิจกรรม กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
1) รายการครุภัณฑ์สานักงาน 1 รายการ
1.1) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักขวา 20 ตัว ตัวละ 4,800 บาท
รวมงบประมาณตามแผนทั้งสิ้น
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96,000.00

96,000.00
5,222,351.08

4.2 ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
1. รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2. งบบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้านข้าราชการ)
3. งบลงทุน
4. งบดาเนินงาน (งบบริหารจัดการสานักงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)
4.1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4.2 ค่าใช้สอย
1) งบบริหารราชการ (CEO)
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะเดินทางไปราชการ

จานวนโครงการ

3) ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร (เดือนละ 3,000 บาท)
4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร และประชุมอื่น ๆ
7) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
8) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ราชการ
4.3 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงาน
2) ค่าถ่ายเอกสาร
3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
1,405,042.02 1,736,875.02 1,195,367.02
460,000
452,900
96,000
313,000
313,000
313,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
188,500
188,500
188,500
5,000
5,000
5,000
50,000
50,000
50,000
9,000
2,500
12,500
20,000
2,500
87,000
97,500
25,000
10,000
6,250
37,500
18,750
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9,000
2,500
12,500
20,000
2,500
87,000
97,500
25,000
10,000
6,250
37,500
18,750

9,000
2,500
12,500
20,000
2,500
87,000
97,500
25,000
10,000
6,250
37,500
18,750

ไตรมาส 4
884,067.02
313,000
27,000
27,000
188,500
5,000
50,000

รวม
5,222,351.08
912,900
96,000
1,252,000
108,000
108,000
754,000
20,000
200,000

9,000
2,500
12,500
20,000
2,500
87,000
97,500
25,000
10,000
6,250
37,500
18,750

36,000
10,000
50,000
80,000
10,000
348,000
390,000
100,000
40,000
25,000
150,000
75,000

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
จานวนโครงการ
5. งบดาเนินงาน (งบบริหารจัดการสานักงานที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้
จัดทาโครงการรองรับ)
5.1 ค่าสาธารณูปโภค
5.2 ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติงานให้ราชการ 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท 6 เดือน
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเช่าระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน
5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ./อกศจ. (เบิกจ่ายแทนกัน : หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอย และวัสดุ)
5.5 ค่าเช่ารถยนต์ (เดือนละ 20,490.50 บาท : หมวดค่าใช้สอย)
5.6 ค่าเช่าสานักงาน (เดือนละ 50,000 บาท : หมวดค่าใช้สอย)
5.7 รายการผูกพันค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ (หมวดค่าใช้สอย)
6. งบรายจ่ายอื่น (งบที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้จัดทาโครงการรองรับ)
7. งบเงินอุดหนุน (งบที่จัดสรรมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้จัดทาโครงการรองรับ)
8. งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน (งบประมาณขับเคลื่อน
17
ยุทธศาสตร์ของ สนง.ศธจ.เชียงราย)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3
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ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

548,242.02

548,242.02

403,242.02

403,242.02

1,902,968.08

98,000
45,000
35,310

98,000
45,000
35,310

98,000

98,000

35,310

35,310

392,000
90,000
141,240

100,000

100,000

61,471.50
150,000
58,460.52
-

61,471.50
150,000
58,460.52
-

61,471.50
150,000
58,460.52
-

61,471.50
150,000
58,460.52
-

245,886
600,000
233,842.08
-

83,800

422,733

383,125

167,825

1,058,483

-

127,700

237,000

52,000

416,700

-

-

-

-

-

62,500
21,300
-

208,283
21,300
65,450

51,800
21,300
73,025

51,800
21,300
42,725

375,383
85,200
181,200

200,000

ส่วนที่ 5
โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลุ่มโครงการ

จานวน
โครงการ

4 กลุ่มโครงการ

4

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1
-

127,700

237,000

52,000

416,700

1. กลุ่มโครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติตามระบอบประชา
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. กลุ่มโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
3. กลุ่มโครงการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4. กลุ่มโครงการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่
พิเศษ

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

รวม

2

-

76,000

57,000

42,000

-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.)
175,000
-กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
(กลก.)

1

-

10,000

180,000

10,000

200,000 -กลุ่มพัฒนาการศึกษา (กพศ.)

-

-

-

-

-

1

-

41,700

-

41,700 -กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.)
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ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลุ่มโครงการ/
เป้าหมายของ
โครงการ/
โครงการ
กิจกรรมหลัก
1. กลุ่มโครงการส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
1) โครงการสนับสนุน
การดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในโครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
เป้าหมายของ
โครงการ/
โครงการ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักขับเคลือ่ น 1.เพื่อเสริมสร้าง
การดาเนินงานสวน ให้เกิดเครือข่าย
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับสถานศึกษา
ในโครงการอนุรกั ษ์ ในการดาเนินงาน
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง เกี่ยวกับการอนุรักษ์
มาจากพระราชดาริฯ และพัฒนา
ในระดับพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อเสริมสร้าง
เด็กและเยาวชนให้
มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากร
ธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
1.สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
เชียงราย ร้อยละ 80
มีการดาเนินงานเกี่ยว
กับการอนุรกั ษ์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาที่มี
การดาเนินงานเกี่ยว
กับการอนุรกั ษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม มีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

15,000

รวม

15,000
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ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กนต.
กลก.

1

1

12

5

1

1

1

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2) โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสูก่ ารปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้
“ใต้ร่มพระบารมีจักรี
วงศ์”

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

ผู้เรียน ข้าราชการ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาจังหวัดเชียงราย 200 คน

ร้อยละ 100 ของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1.มีความรักใน
สถาบันพระมหา
กษัตริย์และยึดมั่น
ในการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหา กษัตริย์
ทรงเป็นประ มุข
2.รักษ์ท้องถิน่ และ
ชุมชนตนเอง)

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

76,000

42,000

2. กลุ่มโครงการ
ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด
1) โครงการเสริม
สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาพื้นที่
ชายแดนเหนือ**
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42,000

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

160,000 กลก.

1

1

12

5

1

1

1

กลุ่มโครงการ/
เป้าหมายของ
โครงการ/
โครงการ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมโครงการ หน่วยงาน/สถาน
ป้องกันและแก้ไข ศึกษาในจังหวัด
ปัญหายาเสพติดที่ เชียงราย
สนองต่อสภาพ
ปัญหาความต้องการ
ของเด็กและเยาวชน
ชุมชนและบริบท
สังคมในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

4. กลุ่มโครงการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มัน่ คงในเขตพื้นที่
พิเศษ
1) โครงการประชุม จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผน ปฏิบัติการทบทวน
ปฏิบัติราชการพัฒนา การจัดทาแผน
การศึกษาพื้นที่ชาย ปฏิบัตริ าชการ
แดน ระดับจังหวัด พัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โรงเรียนในกลุ่ม
เป้าหมาย 25 แห่ง มี
คู่มือและแนวปฏิบัติ
ที่นาไปใช้ในการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนภายใต้กรอบ5ด้าน
และเกิด
ประสิทธิภาพ /
ประสิ ท ธิ ผ ลต่อ
สถานศึกษาและ
ผู้เรียน

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

10,000

180,000

10,000

จานวนแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการ
ศึกษาพื้นที่ชายแดน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน
1 ฉบับ ที่ใช้เป็น
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รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

200,000 กพศ.

1

1

5

2

9

1

1

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

ประจาปี งปม.
พ.ศ.2565 ระดับ
จังหวัดสาหรับใช้
เป็นเครื่องมือการ
บริหารงานและ
กรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่จัด
การศึกษาในพื้นที่
ชายแดนได้

เครื่องมือในการ
บริหารของผู้บริหาร
หน่วยงานและแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่จัด
การศึกษาในพื้นที่
ชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

41,700

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

41,700 กนผ..

1

1

12

5

2

หมายเหตุ : ในแต่ละยุทธศาสตร์ *ท้ายชื่อโครงการเป็นโครงการตามแผนงานบูรณาการ และ **ท้ายชื่อโครงการเป็นโครงการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.ศธ. (การศึกษากาลังสอง)
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1

1

5.2 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลุ่มโครงการ
3 กลุ่มโครงการ
1. กลุ่มโครงการพื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

จานวน
โครงการ

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

ไตรมาส 1

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. กลุ่มโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

-

-

-

-

-

-

3. กลุ่มโครงการดิจิทัลชุมชน

-

-

-

-

-

-
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5.3 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลุ่มโครงการ
7 กลุ่มโครงการ
1. กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ
และความเป็นพลเมือง
2. กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงวัยผู้สูงอายุ
3. กลุ่มโครงการปฏิรูปการเรียนรู้
4. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. กลุ่มโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. กลุ่มโครงการทางการศึกษา
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
7. โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม
9

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

62,500

ไตรมาส 3

208,283

ไตรมาส 4

51,800

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

รวม

51,800

375,383
-กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (กลก.)
97,383 -กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.)

5

22,500

73,883

-

-

1

-

42,000

14,000

14,000

70,000

-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.)

2

-

92,400

37,800

37,800

168,000

-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.)

-

-

-

-

-

-

1

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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40,000 -กลุ่มอานวยการ (กอก.)

ตารางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลุ่มโครงการ/
เป้าหมายของ
โครงการ/
โครงการ
กิจกรรมหลัก
1.กลุ่มโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
จิตสาธารณะ และ
ความเป็นพลเมือง
3) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ยุวกาชาดเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
3.1) โครงการนิเทศ ผู้บริหาร ผูบ้ ังคับ
การจัดกิจกรรมยุว บัญชายุวกาชาด
กาชาดในสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
อย่างน้อย 50 คน
ประจาปี 2565

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

ผู้บริหารผู้บงั คับบัญชา
ยุวกาชาดในจังหวัด
เชียงรายมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะประสบ
การณ์ที่จะนาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมยุวกา
ชาด รวมทั้งตระหนัก
ถึงความสาคัญในกระ
บวนการของกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

10,000

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

10,000 กลก.
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1

10

12

1

8

7

3

3

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

ยุวกาชาดให้เป็นไป
ตามอุดมการณ์ของ
กาชาด ได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นติดตามช่วยเหลือ
แนะนา แก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในการบริหารจัดการ
เรียนการสอนยุวกาชาด
และเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุว
กาชาด
3.2) ส่งเสริมการจัด เจ้าหน้าที่ ผู้บงั คับ *ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
บัญชา สมาชิกยุว กิจกรรมมีความพึงพอ
งานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาด กาชาดกรรมการและ ใจในกระบวนการและ
ไทย (100 ปียุวกาชาด) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ขั้นตอน (ร้อยละ 80)
กิจกรรม 240 คน

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

40,000

รวม

40,000
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ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลก

3

10

12

1

8

7

3

3

กลุ่มโครงการ/
เป้าหมายของ
โครงการ/
โครงการ
กิจกรรมหลัก
4) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกระบวน
การพัฒนาความ
ประพฤตินักเรียน
นักศึกษาตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
4.1) ส่งเสริมศักยภาพ *18 ครั้ง
การตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

*จานวนครั้งในการ
เฝ้าระวังปัญหาและ
สถานการณ์ความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85)

5) โครงการพัฒนา
ทักษะการเอาตัวรอด
ในภาวะวิกฤตภัย
ธรรมชาติและภัย
ต่างๆ
5.1) โครงการ ศธ. บุคลากรสานักงาน *ร้อยละความพึงพอ
จิตอาสาบาเพ็ญ ศึกษาธิการจังหวัด ใจของผู้เข้าร่วมกิจ
ประโยชน์
เชียงราย 51 คน กรรม (ร้อยละ 85)

16,883

23,500
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รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

16,883 กลก.

3

10

12

1

8

7

3

3

23,500 กลก.

3

10

12

1

8

7

3

3

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
6) โครงการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียน
ทุกช่วงชั้น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

7,000

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

7,000 กนต.

3

10

12

1

8

70,000 กนต.

3

11

12

1

8

7

3

3

3

3

2. กลุ่มโครงการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงวัยผู้สูงอายุ
1) โครงการขับ
เคลือ่ นการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่**

1. เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแลพัฒนาจัด
ประสบการณ์เรียน
รู้และจัดการศึกษา
ให้มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน

1. จานวนเด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ปี) ได้รบั
การดูแลพัฒนาจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
และจัดการศึกษาให้
มีพัฒนาการสมวัยใน

42,000

14,000

14,000
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กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2. สถานศึกษา/ ทุกด้าน (ร้อยละ 100)
สถานพัฒนาเด็ก 2. ร้อยละของสถาน
ปฐมวัยได้รับการ ศึกษา/สถานพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน เด็กปฐมวัยได้รับการ
และพัฒนาให้มี ส่งเสริม สนับสนุน
คุณภาพขั้นต่า และพัฒนาให้มีคุณ
ตามมาตรฐาน ภาพขั้นต่าตามมาตร
สถานพัฒนาเด็ก ฐานสถานพัฒนา
ปฐมวัยแห่งชาติ เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ.2561 (ร้อยละ 80)
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ 3. จานวนผูบ้ ริหาร ครู
ดูแลเด็ก พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่
ผู้ปกครองและผู้มี ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
ส่วนเกี่ยวข้องทุก เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ภาคส่วนมีความรู้ ภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ความเข้าใจตระหนัก ได้รับการส่งเสริมสนับ
มีส่วนร่วมในการ สนุนและพัฒนาให้มี
ส่งเสริมสนับสนุน ความเข้าใจ มีความ
การดูแลพัฒนา ตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล
และการจัด
การศึกษาสาหรับ พัฒนาและจัดการ
ศึกษาให้เด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย

56

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
3. กลุ่มโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู้
1) โครงการ Innovation
For Thai Education
(IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษา**

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

1. มีศูนย์กลาง 1. มีศูนย์กลางข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ สารสนเทศทางการ
ทางการศึกษา ศึกษาและมีการวิจัย
และมีการวิจัย กระบวนการจัดการ
กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
จัดการเรียนรู้เพื่อ คุณภาพการศึกษา
ยกระดับคุณภาพ ในระดับจังหวัด
การศึกษาใน
2. มีรปู แบบ/แนวทาง
ระดับจังหวัด
การพัฒนานักเรียน
2. มีรูปแบบ/แนว หรือแนวทางการ
ทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการ
นักเรียนหรือแนว เรียนรู้
ทางการพัฒนา 3. มีรูปแบบ/แนวทาง
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
3. มีรูปแบบ/แนวทาง และประเมินผลการ
การนิเทศติดตาม บริหารจัดการศึกษา/
และประเมินผล นวัตกรรมการนิเทศ
การบริหารจัดการ
ศึกษา/นวัตกรรม
การนิเทศ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

52,800

21,600

21,600
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รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

96,000 กนต.

3

12

12

1

8

7

3

3

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2) โครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทารูปแบบ
และการพัฒนาหลัก
สูตรต่อเนื่องเชือ่ มโยง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่มีความเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษากับ
อุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ในระดับ
จ.เชียงราย

1.สถานศึกษาใน
จ.เชียงราย ที่จัดการ
ศึกษาในระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้นมีหลัก
สูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
2.ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกใน
การเข้าสู่การศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบท
ในพื้นที่ จ.เชียงราย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-

39,600

16,200

16,200
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รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

72,000 กนต.

3

12

12

1

8

7

3

3

กลุ่มโครงการ/
เป้าหมายของ
โครงการ/
โครงการ
กิจกรรมหลัก
5. กลุ่มโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1) โครงการเสริมสร้าง 1. บุคลากรของ
ศักยภาพบุคลากร สนง.ศธจ.เชียงราย
ของสานักงาน
ได้รับการพัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัด สมรรถนะหลักด้าน
การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
2. บุคลากรของ
สนง.ศธจ.เชียงราย
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล
สาหรับข้าราชการ
ภาครัฐ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาเสริม
สร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
สูตร (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (ร้อยละ 100)

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

40,000

-

-

-

59

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

40,000 กอก.

3

12

12

1

8

3

3

5.4 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลุ่มโครงการ
2 กลุ่มโครงการ
1. กลุ่มโครงการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษา
2. กลุ่มโครงการพัฒนา
คุณภาพสื่อการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้
ที่เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

รวม

1

21,300

21,300

21,300

21,300

85,200

1

21,300

21,300

21,300

21,300

85,200 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

-

-

-

-

-
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-

ตารางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
1. กลุ่มโครงการสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางการ ศึกษา
1) โครงการตรวจ
ติดตามการใช้จ่าย
เงินอุดหนุนทุกประ
เภทและการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
ของโรงเรียนเอกชน
ในกากับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

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

1. โรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่ขอรับเงินอุด
หนุนจากรัฐได้รับการ
ตรวจติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนทุก
ประเภทอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ที่ สช.และ ศธ.กาหนด
2. ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในระบบและ
นอกระบบทัง้ จานวน
ประชุมคัดเลือกคณะ
กรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดเพื่อการบริหาร
งานการจัดการด้าน
บริหารทั่วไปและด้าน

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

21,300

21,300

21,300
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21,300

รวม

85,200

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

สช.

4

17

12

2

9

4

4

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณอย่าง
เป็นระบบระเบียบที่
ชัดเจน
3. โรงเรียนเอกชน
นอกระบบได้รับการ
ตรวจติดตามสถานะ
การจัดการเรียนการ
สอนและการเลิกล้ม
กิจการของโรงเรียน
เอกชนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ตลอดจนการ
ขออนุญาตจัดตั้งโรง
เรียนเอกชนนอกระบบ
แห่งใหม่ให้ถูกต้องตาม
พรบ.โรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมตามที่ สช.
และ ศธ.กาหนดไว้
4. โรงเรียนเอกชนใน
ระบบและนอกระบบ
ได้รับการตรวจติดตาม

62

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

การบริหารจัดการงาน
การส่งเสริมการศึกษา
เอกชนได้อย่างถูกต้อง
เป็นระบบระเบียบที่
ชัดเจน

63

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

5.5 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโครงการ
10 กลุ่มโครงการ
1. กลุ่มโครงการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
2. กลุ่มโครงการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กลุ่มโครงการพัฒนา
กฏหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้านการศึกษา
4. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
5. กลุ่มโครงการสร้างและ
พัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาและการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน
6. กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
7. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น

จานวน
โครงการ
3

3

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
65,450
73,025
42,725

65,450

73,025
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42,725

รวม
181,200

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

-กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.)
181,200 -กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (กนต.)

กลุ่มโครงการ

จานวน
โครงการ

ไตรมาส 1

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

8. กลุ่มโครงการพัฒนา
บุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. กลุ่มโครงการประชาสัมพันธ์
ด้านการศึกษา
10. กลุ่มโครงการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศ

65

รวม

กลุ่ม/หน่วยที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

ตารางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโครงการ/
งบประมาณ (หน่วย : บาท)
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
โครงการ/
โครงการ
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมหลัก
5. กลุ่มโครงการสร้าง
และพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการศึกษา
และการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน
1) โครงการจัดทา 1.จัดทาแผนพัฒนา 1.มีแผนพัฒนาการ
แผนพัฒนาการศึกษา การศึกษาจังหวัด ศึกษาจังหวัด
จังหวัด
2.จัดทาแผนปฏิบัติ 2.มีแผนปฏิบัติการ
การด้านการศึกษา ด้านการศึกษาจังหวัด
จังหวัด ประจาปี ประจาปี
30,300
3.จัดทาแผนปฏิบัติ 3.มีแผนปฏิบัติราช
ราชการประจาปี การประจาปีงบประมาณ
งบประมาณของ ของสานักงาน
สานักงานศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด
จังหวัด

66

รวม

30,300

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กนผ.

6

20

2

6

11

5

5

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2) โครงการตรวจ
ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

3) โครงการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประ
สิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไก
ของ กศจ.

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดของกระทรวง
ในจังหวัดมีความ ศึกษาธิการในจังหวัด
พร้อมรับการตรวจ ได้รับการตรวจติดตาม
ติดตามผลการดา ผลการดาเนินงานตาม
เนินงานตามนโยบาย นโยบายการตรวจ
การตรวจราชการ ราชการ (ร้อยละ 85)
1. เพื่อยกระดับคุณ 1.สถานศึกษาและ
ภาพการศึกษาและ หน่วยงานทางการ
การเรียนรู้ของสถาน ศึกษา จ.เชียงราย
ศึกษาและหน่วยงาน ดาเนินการยกระดับ
ทางการศึกษา จ. คุณภาพการศึกษา
เชียงรายตามแนวทาง และการเรียนรู้ตาม
ดาเนินการ/ตัวชี้วัด/ แนวทางดาเนินการ/
การกากับติดตามและ ตัวชี้วัด/การกากับ
ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ความสอดคล้อง
กลุ่มที่
รับผิด
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ชาติ
ย.ศธ. ย.สป.
ชอบ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

20,000

20,000

20,000

60,000 กนต

6

20

2

6

11

5

5

45,450

22,725

22,725

90,900 กนต.

6

20

2

6

11

5

5
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ส่วนที่ 6
ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ การจั งหวัดเชีย งราย (ฉบั บ ปรับ ปรุงตามงบประมาณที่ ได้รับ จั ดสรร) ก าหนดให้
หน่วยงานในสังกัดดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งกาหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301,
302 เป็นการรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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
ทั้งนี้ 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
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1.3 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เชี ย งราย (ฉบั บ ปรับ ปรุงตามงบประมาณที่ ได้ รับ จั ด สรร) เมื่อ สิ้ น สุ ด
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยดาเนินการจัดทารายงานประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนิ น งานตามแผนปฏิบั 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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