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คํานํา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ที่กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ
แผนปฏิ บัติ ร าชการดั ง กล าวต อ งมี รายละเอีย ดขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จ ะต อ งใช ใ นการ
ดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน และ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ให แก ไ ขเพิ่ม เติ มหลั กเกณฑ การจั ดทํ า แผนปฏิบั ติ ราชการประจํา ป วา ตอ งสอดคลอ งกับ ยุท ธศาสตรช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นั้น
โดยในปง บประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ ง สิ้ น
10,726,166 บาท โดยจําแนกเปน 1) แผนงาบุคลากรภาครัฐ จํานวน - บาท 2) แผนงานพื้นฐาน จํานวน
9,072,966 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร จํานวน - บาท 4) แผนงานบูรณาการ จํานวน 1,653,200 บาท และ
เพื่อใหเปน ไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สํานักงานศึกษาธิการจัง หวัดเชียงรายจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการกํากับเรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กลุมนโยบายและแผน

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ที่กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ
แผนปฏิบัติ ราชการดัง กลาวตองมีรายละเอีย ดขั้น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชใ นการ
ดําเนิน การของแตล ะขั้น ตอน เปาหมายของภารกิ จ ผลสั มฤทธิ์ และตั วชี้วัด ของภารกิจของหน วยงาน
และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บา นเมื อ งที่ดี ให แ ก ไ ขเพิ่ม เติ มหลั ก เกณฑก ารจัด ทํ าแผนปฏิ บั ติร าชการประจํ าป ว า ตอ งสอดคลอ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นั้น
โดยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สํานั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดเชี ยงรายได รั บ การจั ด สรร
งบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ ง สิ้ น
10,726,166 บาท โดยจําแนกเปน 1) แผนงาบุคลากรภาครัฐ จํานวน - บาท 2) แผนงานพื้นฐาน จํานวน
9,072,966 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร จํานวน - บาท 4) แผนงานบูรณาการ จํานวน 1,653,200 บาท
เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานั กงานศึ กษาธิ การจัง หวั ดเชี ยงราย (ฉบั บปรั บปรุง ตามงบประมาณที่ ไ ดรั บจั ดสรร) ขึ้ น เพื่อ ใช เป น
เครื่องมือในการกํากับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
และเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเปนองคกรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยใช จั ง หวั ด เป น ฐาน เพื่ อ ขยายโอกาส สร า งความเสมอภาค ลดความเหลื่อ มล้ํา ทางด า นการศึ ก ษา
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัด และกาวสู
ความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอยางทั่วถึง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
2. เสริมสรางคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคลองกับบริบทของ
จังหวัดและกาวสูความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย
3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแกผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
4. เสริมสราง พัฒนา และดําเนินการตามระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ
5. บูรณาการความรวมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
/เปาประสงครวม...
(ก)

เปาประสงครวม
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

และประเทศ

ประสิทธิผล

เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง
2. ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่สนองความตองการของตลาดงาน
3. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค
5. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. หน วยงานทั้ ง ในส วนกลางและภูมิ ภาคมี ระบบบริ หารจัด การที่ มีป ระสิท ธิภ าพและ

กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ
1.1 พัฒ นาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ยกระดับคุณภาพและสง เสริมโอกาสในการเขาถึง การศึกษาในพื้นที่พิเศษ
(พื้น ที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
1.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
กลยุทธ
2.1 เสริมสรางทักษะกําลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
ในพื้นที่และภูมิภาค
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศ
ของผูเรียน
2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
/ประเด็นยุทธศาสตร...
(ข)

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมิน ผลใหทันกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและ
สัง คมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกั บความตองการของกลุ มเปาหมาย บริ บทพื้นที่ ภูมิภาค
ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ
สะเต็ม ทวิศึกษา)
3.3 สง เสริมและบูรณาการการจั ดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง
3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหผูเรียนสามารถเขาถึง โอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
กลุมเปาหมาย
4.2 พัฒนาและสง เสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ในพื้นที่และภูมิภาค
5.3 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจัง หวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา
ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
6.3 เรง รั ด ปรั บปรุ ง แก ไ ขกฎหมาย กฎ ระเบีย บ และขอ บั ง คั บใหเ อื้ อต อการ
ปฏิบัติงาน
6.4 ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งและอํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานให เ หมาะสมเอื้ อ ต อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6.5 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาที่ บู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านระหว า ง
สวนกลาง ภาค และจังหวัด
/6.6 เพิ่มประสิทธิภาพ...
(ค)

6.6 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นที่และภูมิภาคให
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
6.7 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
สรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน
รวมงบประมาณ (ไมรวมเงินนอกงบประมาณ)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืน้ ฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคงและการตางประเทศ
1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
2.2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1) ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา
2) ผลผลิต : หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3) ผลผลิต : ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4) ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
5) ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
6) ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
7) ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
8) ผลผลิต : ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
3. แผนงานยุทธศาสตรพฒ
ั นาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3.2 โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
3.3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนวย : บาท)
10,726,166
9,072,966
9,072,966
9,072,966
-

/4. แผนงานบูรณาการ...
(ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนวย : บาท)
1,653,200
-

4.2 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติด
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4.5 แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม

-

4.6 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค

-

4.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

-

4.8 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
4.9 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(จ)

-

1,653,200
-

สารบัญ

หนา

คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(ก)
สารบัญ
(1)
สวนที่ 1 บทนํา
1
- ความเปนมา
1
- วัตถุประสงค
1
- วิธีการดําเนินงาน
1
- ผลที่คาดวาจะไดรับ
2
สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3
1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
3
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
6
3. แผนการปฏิรูปประเทศ
7
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
11
5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
15
6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
19
7. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
23
8. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 23
9. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ
28
10. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30
11. โครงสรางอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการศึกษาธิการ
33
12. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย
34
สวนที่ 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
37
- วิสัยทัศน
37
- พันธกิจ
37
- เปาประสงครวม
37
- ประเด็นยุทธศาสตร
37
- เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
38
- ตัวชี้วัดเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรและคาเปาหมาย
38
- กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
39
(1)

สารบัญ (ตอ)

หนา

สวนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร)
41
สวนที่ 5 งาน/โครงการ แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา
58
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
- กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน
43
- กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค
43
สวนที่ 6 งาน/โครงการแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
48
สวนที่ 7 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
52
ภาคผนวก

1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0208/14428 ลงวันที่
12 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
2. คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ 804/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
1) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2564) ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับทบทวน)
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
3) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)
……………………………………..

(2)

สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) , (2) ที่กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการ
ดั ง กล า วต อ งมี ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต อ งใช ใ นการดํ า เนิ น การ
ของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน และคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหแกไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปวาตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นั้น
โดยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สํา นั กงานศึ ก ษาธิ การจัง หวั ดเชี ยงรายไดรั บ การจัด สรร
งบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ ง สิ้ น
10,726,166 บาท โดยจําแนกเปน 1) แผนงาบุคลากรภาครัฐ จํานวน - บาท 2) แผนงานพื้นฐาน จํานวน
9,072,966 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร จํานวน - บาท 4) แผนงานบูรณาการ จํานวน 1,653,200 บาท
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ขึ้น
วัตถุประสงค

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จัง หวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการกํากับเรง รัด
ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วิธกี ารดําเนินงาน
1. ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบาย
ความมั่น คงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
/2. กําหนดกรอบ...

2. กําหนดกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ใหมีความสอดคลอง
กับนโยบาย ภารกิจของหนวยงาน และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. จั ด ทํ าแบบฟอรม การจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) และประสานกลุม/หนวย
ในสังกัดจัดทํารายละเอียดงาน/โครงการ
4. จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
5. เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติใชเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
6. เผยแพรทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซตของสํานักงานศึกษาการจังหวัดเชียงราย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจัง หวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ใชเปนเครื่องมือ
ในการกํากับเรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของกลุ ม /หน ว ยในสั ง กั ด สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งรายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สํานักงานศึกษาธิการจัง หวัดเชียงรายไดนํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบท
ภายใตยุท ธศาสตรช าติ แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ฉบับที่สิ บสอง
พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยง
กับอํานาจหนาที่ ของสํา นักงานศึกษาธิ การจัง หวัดเชี ยงราย และกํ าหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทํ า
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อ
ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่ นคง หมายถึ ง การมี ความมั่ นคงปลอดภั ยจากภั ยและการเปลี่ ยนแปลง ทั้ งภายใน
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความ
มั่น คงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับ
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข า สู ก ลุ ม ประเทศรายได สู ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู ดี มี สุ ข
ได รั บ ผลประโยชน จ ากการพั ฒ นาอย า งเท า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภาคส ว น
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทงั้ จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหง อนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒ นาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ในเวที โ ลก และมี ค วามสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ และการค า อย า งแน น แฟ น กั บ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และ
การทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
/ความยั่งยืน...

ความยั่ ง ยืน หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ สามารถสรา งความเจริญ รายได และคุณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษา และ
การฟ น ฟู ฐานทรั พยากรธรรมชาติ อยางยั่ ง ยื น ไม ใช ทรั พยากรธรรมชาติ จนเกิ นพอดี ไมสร างมลภาวะต อ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณมากขึ้น
และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และ
ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวน ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร
ที่ไมใช รัฐ รวมถึ งประเทศเพื่อนบ านและมิ ตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลั กธรรมาภิ บาล เพื่ อเอื้ออํ านวย
ประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมาย
ที่กําหนด
2. ยุท ธศาสตรชาติด านการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒ นา
ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในดานอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม
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2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับ
การยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนใน
ประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ป ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบด า นและมี สุ ข ภาวะที่ ดี ใ นทุ ก ช ว งวั ย มี จิ ต สาธารณะ
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ
ภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวม
ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิด รวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอ ม
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สําคัญ เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืนในทุกมิติ ทั้ง มิติดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามี
สวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวา
จะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญ กับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะ
นําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทํางานใหมุง ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบ
การทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
/เปดกวาง...
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เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต
ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ นําไปสู
การลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ตามพระราชบัญ ญัติ การจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บั ญ ญัติวา 1) เมื่อ มี
พระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทํา
แผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแมบทที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ตองสอดคลองกันแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 6 ดาน 37 ประเด็น
(ขอมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญ ภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง
ของชาติ
4. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
และมิใชภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
6. การเกษตรสรางมูลคา
7. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
8. สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
9. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง
10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
11. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
13. ปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
14. การตระหนักถึงพหุปญหาของมนุษยที่หลากหลาย
15. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
16. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
17. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางมูลคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ
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4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
18. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค
20. การสรางหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข)
21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม
22. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
23. การเสริมสรางพลังทางสังคม
24. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
25. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
26. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
27. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
28. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง
ที่เติบโตอยางยั่งยืน
29. พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
30. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน
32. การปรับสมดุลภาครัฐ
33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
35. การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
36. การแกไขกฎหมาย
37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม

3. แผนการปฏิรูปประเทศ

รั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย มาตรา 65 กํ าหนดให รั ฐจั ดให มี ยุ ทธศาสตร ชาติ เพื่ อเป น
เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูป
ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยจะตองดําเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ในแผนการปฏิรูปแตละดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดาน
กระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดาน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
จํานวน 7 ดาน ดังนี้
/1. แผนการปฏิรูป...
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1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง
การธํารงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่มีความมั่น คง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสุขแกประเทศชาติ
บานเมืองและประชาชน สรางการมีสวนรวม รูจักยอมรับความเห็นที่แตกตางกัน พรรคการเมืองดําเนินกิจกรรม
โดยเปดเผยและตรวจสอบไดและพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน และสรางใหเกิด
การแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปาหมายที่ 1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด
ทั้ง การตรวจสอบการใชอํา นาจรัฐ รูจัก ยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต างกัน และให
ประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด
ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 1 การเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พันธกิจที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง
กลยุทธที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒ นธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง
กลยุทธที่ 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political Education)
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ
2. แผนการปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
มุง สราง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่ อใหภาครั ฐ
ไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของ
กับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปาหมายที่ 1 จัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาล
ดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
- พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
- พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน เชน งานสารบรรณ
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เปนตน
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทํา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดิจิทัล
ของหนวยงานภาครัฐ
กิจกรรม
- จัดทําชุดขอมูลสําคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่เปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
/- เชื่อมโยงขอมูล...
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- เชื่อมโยงขอมูลสําคัญของตนสังกัดเขาสูศูนยขอมูลกลางภาครัฐเพื่อใหผูบริหาร
ระดับสูงสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายที่ 2 จัดโครงสรางองคกรภาครัฐใหกะทัดรัดแตเขมแข็ง สามารถบูรณาการ
ความรวมมือของทุกภาคสวน ในการทํางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เปนหลัก
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัดปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย
ความเปนนิติบุคคลของกรม
แผนงานที่ 1 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ
กิจกรรม การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ
แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform)
กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)
เปาหมายที่ 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัล เพื่อความโปรงใส ทันสมัย
ปรับตัวไดรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาล
ดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ การบูรณาการ
และยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
แผนงานที่ 1 การพั ฒนาหรือนํ าระบบดิ จิทั ลมาใชในการปฏิบั ติงานและการบริ หาร
ราชการ
กิจกรรม พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน
เปาหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไวซึ่ง
กําลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทํางานอยางมืออาชีพ เปนที่ไววางใจของประชาชน
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
แผนงานที่ 3 สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน
การบริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน
กิจกรรม พัฒ นาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมู ล
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน
3. แผนการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย
กฎหมายเป น เครื่อ งมื อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ความสามารถในการแขง ขั น ของประเทศ
ใหทัน ตอการพัฒ นาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ํ าในสัง คม โดยมีเปาหมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปาหมายที่ 1 มีก ลไกใหการออกกฎหมายเปน กฎหมายที่ดีและเท าที่จําเป น รวมทั้ ง
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
/กิจกรรม...
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กิจ กรรม จั ด ทํา กฎหมายเพื่ อกํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ย วกั บ การจั ด ทํา ร า งกฎหมาย
การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเ กี่ ยวข อง การวิเ คราะห ผลกระทบที่ อ าจเกิด ขึ้ น จากกฎหมาย เพื่ อเป นหลั ก เกณฑป ระกอบการจั ด ทํ า
รางกฎหมายรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว
6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษา ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืน เปนรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการใชประโยชนทรัพยากรที่เปน
มิตรกับสิ่ง แวดลอมและสัง คม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรักษาและการใชประโยชนอยางยั่ง ยืน
รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ โดย
มีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปาหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับประชาชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแตละ
ประเภท รวมทัง้ ผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
8. แผนการปฏิรปู ประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
กํากับที่มีความชอบธรรม และการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปาหมาย
1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ
กับการกํากับ ที่มีความชอบธรรม และการใชพื้ นที่ดิจิ ทัลเพื่ อการสื่ อสารอยางมี จรรยาบรรณ ดํารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสาร คือเสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย
2. สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ
และปลูกฝงทัศนคติที่ดี
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน
กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย และ
ในสถานที่สาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายที่อยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง
9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม
คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก
ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงได
และให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี ค วามเข ม แข็ ง โดยสามารถบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนได ด ว ยตนเอง โดยมี เ ป า หมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
/เปาหมาย...
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ทางสังคม

เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 สรางพลังแผนดิน
11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน และยกระดั บ การบั ง คั บ ใช ม าตรการทางวิ นั ย และกฎหมายต อ เจ า พนั ก งานของรั ฐ
โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง
กลยุทธที่ 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิจกรรมที่ 1.9 สรางทัศนคติ ความรูแ ละปลู กฝง เยาวชนในสถานศึ กษาทุ กระดั บ
ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอประเทศชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ดานการปองปราม
กลยุ ท ธ ที่ 2 ให หั ว หน า ส ว นราชการ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเปน
ตัวอย างในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรั บผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดํ าเนิ นการใหถื อเป น
ความผิดวินัยหรือความผิดอาญา
กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)
โดยเนนความซื่อตรงตอหนาที่ (ซื่อสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีที่สุด) และซื่อตรงตอประชาชน
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมีการเฝาระวัง
การทุจริตในหนวยงาน
กิจกรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน
ราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กําหนด
กลยุทธที่ 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องที่นารังเกียจไมพึงกระทํา
กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อใช
ในองค ก รภาครั ฐ และเอกชนในการป อ งกั น การให สิ น บนและการเรี ย กรั บ สิ น บนของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ในทุกรูปแบบ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง ชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สําหรับใชเปนแผนพัฒ นาประเทศไทยในระยะ 5 ป
ซึ่ง เปน การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ
/1) ยึด “หลักปรัชญา...
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1) ยึ ด “หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง”เพื่อ ให เ กิด บูร ณาการการพั ฒ นาในทุก มิ ติ
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปน
เงื่ อนไขที่จํ าเปน สํา หรั บการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน ซึ่ง มุง เน นการพัฒ นาคน มีค วามเปน คนที่ส มบู รณ สั ง คมไทย
เปน สัง คมคุณภาพ มีที่ยืน และเปดโอกาสใหกับทุกคนในสัง คมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท
2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย
พัฒ นาคนใหมีค วามเปน คนที่ส มบูร ณ มี วินัย ใฝ รู มี ความรู มี ทักษะ มี ความคิดสรางสรรค มี ทัศนคติที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อย า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การสร า งคนให ใ ช ป ระโยชน แ ละอยู กั บ สิ่ ง แวดล อ มอย า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์
ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญ ไปสูภูมิภาคโดยการพั ฒ นาภาคและเมืองเพื่อรองรั บ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
/7. เพือ่ ผลักดัน...
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7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนํา
และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสั ง คม มี ความเป น พลเมื องตื่น รู มี ความสามารถในการปรับ ตัว ไดอ ยา งรู เท า ทัน สถานการณมี ความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
และเปนธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและ
ใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ ง แวดลอมสามารถสนับสนุนการเติ บโตที่เปนมิตรกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร ที่ 1 การเสริ มสรางและพัฒ นาศักยภาพทุน มนุ ษย ให ความสํ าคัญ กับ การ
วางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทย
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม
มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี
สถาบั น ทางสัง คมที่เ ขม แข็ ง ทั้ ง สถาบัน ครอบครั ว สถาบั นการศึก ษา สถาบัน ศาสนา สถาบั นชุ มชน และ
ภาคเอกชนที่ รวมกัน พั ฒ นาทุน มนุษย ใหมี คุณภาพสู ง อี กทั้ง ยัง เปนทุ นทางสัง คมสํ าคัญ ในการขั บเคลื่อ น
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร ที่ 2 การสร างความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ให ความสํ าคั ญ กั บ
การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากที่ไดขับเคลื่อน
และผลักดันในชวงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 และมุง เนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช
นโยบายแรงงานที่ส นับสนุน การเพิ่ มผลิต ภาพแรงงานและเสริมสรา งรายไดสู ง ขึ้ น และการสร างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือ
ที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ
/การสนับสนุน...
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การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนา
องคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดี
ที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการ
เพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนเนนให
เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแขงขั นทางเศรษฐกิ จสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนให เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยาง
เขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
การทองเที่ยวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกาวหนา
ที่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสรางสรรค
ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสาน
ภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการ ใหสามารถรองรับการแขงขันที่เสรีขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทาย
ที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่ง แวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ้น
ตองเรง เตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะ 20 ปขางหนา
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จ
บรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม
และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบง ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง
ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579
/ยุทธศาสตรที่ 7...
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ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุง เนนการขยาย
ขีดความสามารถและพั ฒนาคุณภาพการใหบริ การ เพื่ อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิ จหลั ก
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ
การดํ าเนิน การสรา งความเปน ธรรมในการเขา ถึง บริก ารพื้น ฐาน และการคุม ครองผูบ ริโ ภค การพัฒ นา
อุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส
และหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกิจในตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญ
กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคอยางเขมขนทั้ง ในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ง ใหความสําคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ใหกาวสูเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชน
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาค
และจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง
จะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญ และยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมือง
นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปน
โอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบานอีกดวย

5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579

แผนการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึก ษาของประเทศ โดยมุง จั ดการศึก ษาให คนไทยทุ ก คนสามารถเข าถึ ง โอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ
ในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญ ในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education)
อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปน
กรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
/วัตถุประสงค...
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒ นาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายใน
ประเทศลดลง
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะดาน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
/แนวทางการพัฒนา...
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แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. สง เสริมการวิจัยและพัฒ นาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิต
และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผูเ รียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส งเสริ ม สนั บสนุ นให คนทุกช วงวัยมี ทั กษะ ความรู ความสามารถและการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สง เสริมและพัฒ นาแหลง เรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3. สร า งเสริ มและปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ยมของคนไทยใหมี วิ นัย จิ ตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุก
ชวงวัย
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เป น ป จ จุ บั น
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
/แนวทางการพัฒนา...
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แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สง เสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่ง แวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
2. ส งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู
ต า งๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสง ผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สง ผลตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
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6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)

นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได
กําหนดนโยบายไว 11 ดาน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
9 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน
องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
เปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจ
หลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผล
ตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใช
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสัน ติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรก
ซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับ
ตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสรางความสัมพันธอันดี
กับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอ การเตรียมความพรอ มสูป ระชาคม
การเมือง และความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคง
ทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ
และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา ยาเสพติด
การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหา
เฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอื่นๆ ที่
เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเขาเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานตางดาว เปนตน
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร
เข าใจ เข าถึ ง และพัฒ นามาใช ตามแนวทางกัล ยาณมิ ตรแบบสัน ติวิ ธี สง เสริม การพูด คุย สั นติ สุข กับ ผู มี
ความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไมเลื อกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมที่ สอดคลองกับความต องการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพล
ในทองถิ่น หรื อเจา หนาที่ ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพั นธกับตางประเทศ และองค การระหวาง
ประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
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2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ บนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศ
เปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสู
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาสและแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ทั้ง
จะเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความตองการของพื้นที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูร ะบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.4 เตรียมความพร อมเข าสูสั งคมผู สู งอายุ เพื่อส งเสริ มคุ ณภาพชี วิตและการมี งานหรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน
สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ
3.5 เตรี ยมความพร อมเข าสู สั งคมที่ มี ความหลากหลาย เนื่ องจากการเข าสู ประชาคม
อาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ไดประกาศไวแลว
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 การปฏิ รูปการศึ กษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนน การเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒ นากําลัง คนใหเปน
ที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู ยืม เงิน เพื่ อ การศึ ก ษาให มี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อเพิ่ม โอกาสแกผู ยากจนหรื อด อ ยโอกาส จัด ระบบการ
สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ให อ งค ก รภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามศักยภาพและ
ความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
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4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟง ความเห็นผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.6 พั ฒนาระบบการผลิ ตและพั ฒนาครู ที่ มี คุ ณภาพและมี จิ ตวิ ญญาณของความเป นครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อเปนเครื่องมื อชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส เป นตน รวมทั้ง ปรับระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ สะท อนประสิ ทธิภาพการจั ดการเรี ย น
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ
ลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได และ
สร า งสิ่ ง จู ง ใจและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ เ กื้ อ กู ล ต อ บรรยากาศการท อ งเที่ ย ว ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมได เชน กลุมธรรมชาติประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่
พัฒ นาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้ง พัฒนาแหลง ทองเที่ยวในประเทศทั้ง ที่เปนแหลง ทองเที่ยวเดิมและแหลง
ทองเที่ยวใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน การควบคุมสินคา
และบริการใหมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกนักทองเที่ยว
6.16 ดา นอุตสาหกรรม สงเสริมการพั ฒนาอุตสาหกรรมที่ส อดคลอ งกั บ ศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการ
พัฒ นาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม สง เสริมการ
พัฒ นานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญ ญา
สง เสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และแกไ ขปญ หาที่สําคัญของประเทศ เปนตน
สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อน
ไดอยางจริงจังซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมไ ด ซึ่ง
หมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณ
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงิน และ
ธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสิน คา
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุง บทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงใหดูแลและผลักดัน งานสํา คัญ ของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อขับเคลื่อนอยางจริงจัง
/นโยบายที่ 7...
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นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรง รัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพให
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึง ถึง ความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ
ใน 8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือ
แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒ นาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสง เสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน
ในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือ
จากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค
เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
เปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคาง
สะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดย
การแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนั บสนุ นให ดําเนินการ สวนขยะอุ ตสาหกรรมนั้ น จะวางระเบี ยบมาตรการ
การบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐาน
และใหแยกเปน สัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอัน ตรายขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อ
จะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยง
และอั น ตรายที่ เ กิด จากการรั่ วไหล และการเกิด อุ บัติ เหตุ ให ความสําคั ญในการจัดการอยางครบวงจรและ
ใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในด า นองค ก รหรื อ หน ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศ ภูมิภ าค และทอ งถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร างหน วยงานภาครัฐ ที่มีอํา นาจหน าที่ซ้ําซ อนหรื อ
ลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช
แกไ ขกฎระเบียบใหโปรง ใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุง คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปน
ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุน
ดําเนิน การของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขง ขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้ง แตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ
ตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
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10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
ในการรั กษาศั กดิ์ ศรี ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุ จริ ต ควบคู กับการบริหารจัดการภาครัฐที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือ
เปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่ง
มีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรั บปรุ งและจั ดให มี กฎหมายเพื่ อให ครอบคลุ มการป องกั นและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอ นในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระ
สําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทํา
การทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบทั้ ง ในด านวินั ยและคดี รวมทั้ ง ใหผู ใช บริ การมี โ อกาสประเมิน ระดับ ความ
นาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา
เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลว
มาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ

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

นโยบายความมั่นคงแหงชาติกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินการดานความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ป แบง เปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติและ
สวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายไดคํานึงถึง
คานิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้
นโยบายสําคัญ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ (ศธ.เปนหนวยหลัก)
เกี่ยวของใน 3 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 1.1) เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
นโยบายที่ 2 สร า งความเป นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉั นท ใ นชาติ
2.4) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจ
ในความเปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
นโยบายที่ 3 ป อ งกั น และแก ไ ขการก อ ความไม ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
3.3) เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนพลังใน
การเขาถึงประชาชน

8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) มีสาระสําคัญ ดังนี้
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1. นอมนําแนวพระราชดํ าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด านการศึ กษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทาน ถือเปน
พรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ านแกหนวยงานในสังกัด
2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา
ที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบจุดเนนเชิง
นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ
6 ดาน เปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราชปณิธาน
และพระราชกระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตรและ
สถาบันพระมหากษัตริย
1.1.2 พั ฒนากระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท
เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางทางหลั ก : ผลิต พัฒนากําลั งคนและงานวิจั ยที่สอดคล องกั บการพัฒนา
ประเทศ
/2.1 การยกระดับมาตรฐาน...
24

2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง และสัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป
2560 จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
แกปญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตรของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร หองเรี ยนหลั กสูตรพิเศษเพื่ อเสริ มสร าง
ศักยภาพการแขงขัน
2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษา
และจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน
เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพื่อผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รั บผิ ดชอบดู แลเด็ กระดั บชั้ นอนุบาล 1 ถึ ง
ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ป) และจัดทํามาตรฐานผูเรียน ครู สถานศึกษาและผูบริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ใหแกเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หนวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ในเด็ก เยาวชน และตอยอดการสรางความดี ซึ่ง โมเดลการสรางความดีมีหลายทางทั้ง กระบวนการลูกเสือเนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตร
เองได
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา
ภูมิศาสตร ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน
ชวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
/3) แกไขปญหา...
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3) แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะ
การอานใหเด็กอนุบาลฟง และการปรับปรุงหองสมุด
4) เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูปแบบ Active
Learning ในหองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนัก เรีย นนานาชาติ (PISA) เพื่ อ
ใหผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมิ นผล O-Net ในวิ ชาสั งคมศึ กษาให สํ านั กงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการใน
รูปคณะทํางานออกขอสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตามพรอมการพัฒนา)
2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
3.2.2 ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนเพื่อใหครูอยูในหองเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครู ให มีความเชื่อมโยงกั บการไดรั บวิ ทยฐานะ
และการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการ
พัฒนาครูดวยระบบ TEPE Online
2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตาม
แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทําขอมูลเพื่อสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย
ชุมชน ผูปกครองรวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจําเปนและตองการเปนพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึ กษาผา นเทคโนโลยี ดิจิทั ล โดยบูร ณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย
ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
/4.3 จัดระบบการคัดเลือก...
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4.3 จัดระบบการคัดเลือ กเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อ
สรางความเทาเทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
5. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํากลับมาใช
ประโยชน
2. การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ :
ตนแบบการจัดการสิ่ง แวดลอม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพรอมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับรางรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. .... จํานวน 12 ฉบับ ดัง นี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. กองทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
: จัดตั้งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เปนรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพืน้ ที่
ใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปน
ฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
/9. แผนปฏิบัติราชการ...
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9. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน
“ผู เ รี ย นได รั บ การพั ฒ นาให มี ความรู คูคุ ณ ธรรมอย า งมีคุ ณ ภาพ ทั่ ว ถึง และเสมอภาค
เปนกําลัง คนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเทาระดับสากล
2. เสริมสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพกําลังคน
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และนวัตกรรม
เปาประสงคหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
การกระจายอํานาจสูภูมิภาค
4. คนไทยมี คุ ณธรรมจริ ยธรรม มี ภู มิ คุ มกั น ต อการเปลี่ ยนแปลงและการพั ฒนาประเทศ
ในอนาคต
5. กําลัง คนไดรับการผลิตและพัฒ นาทัก ษะใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของพื้น ที่
และประเทศ
6. คนไทยมีองคความรู สามารถสรางสรรคสิ่ง ประดิษฐ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลอง
กับความตองการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. จัดการศึกษาที่เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการสรางอาชีพ เพื่อลดความ
เหลื่ อมล้ํา สรางความสมานฉัน ท และเสริมสร างความมั่นคงในจั งหวัดชายแดนภาคใต และพื้ นที่ ชายขอบ/
ชายแดน
/3. สรางภูมิคุมกัน...
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3. สรางภูมิคุมกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม
4. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่ตรงตามความตองการในการพัฒนาประเทศและ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนผูมีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดานอยางตอเนื่องทุกระดับการศึกษา
6. พัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียนตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พัฒนาสิ่งประดิษฐ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
8. สร า งความเข ม แข็ ง ของกระบวนการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน โดยสร า งเครื อ ข า ย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหวางองคกรภายในและตางประเทศ
9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัด
และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย อยางเปนระบบและสอดคลองกับความตองการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
11. สง เสริม สนับสนุน คนทุกชวงวัยใหมีทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะที่ไ ด
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอยางเหมาะสม
12. เสริมสราง ปรับเปลี่ยนใหคนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคตามหลักคานิยมของคนไทย 12 ประการ และความเปนพลเมืองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน
13. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูเรียน
ในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ
14. สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรูและการเขาถึงแหลงเรียนรูในทุกพื้นที่
อยางมีคุณภาพสอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการ
ไดอยางทั่วถึง
15. เรงสรางระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม
16. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา
17. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไมซ้ําซอน
ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
18. พัฒนากระบวนการจั ดทํ าระบบฐานขอมู ลกลางทางการศึ กษาของประเทศ และระบบ
การรายงานผลของฐานข อมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่เปนเอกภาพ เป น
ปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต หรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา
และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบจัดหา
อุปกรณ /ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับ
การแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
20. จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
/21. สงเสริม...
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21. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอมของคนทุกชวงวัย
ในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
22. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
23. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
24. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสรางเครือขาย/
ความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรทั้งภายในและตางประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
25. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับสวนกลาง และ
ในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรมและความโปรงใส
26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณดานการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
27. ส ง เสริ มการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การองค ก รให เหมาะสมต อ สภาพบริ บ ทสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงลดความลาชาและซ้ําซอนสูองคกรที่มีประสิทธิภาพมุงเนนผลสัมฤทธิ์

10. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

สํา นั ก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารไดกํ า หนดสาระสํ า คั ญ ของแผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ดังนี้
วิสัยทัศน
ผูเรียนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเปาหมายการพัฒนาผูเรียน
4..สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการภาค
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใหบรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่กําหนด
เปาประสงครวม
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
/ตัวชี้วัดเปาประสงค...
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ตัวชี้วัดเปาประสงครวมและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัดเปาประสงครวม
1. รอยละของจํานวนนักเรียนที่มคี ะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชามากกวารอยละ 50 เพิ่มขึ้น
2. รอยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา
นอกระบบ (N-NET) แตละระดับ/สาระการเรียนรูผานเกณฑ
3. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนํา
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได
4. รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน ไดรับการศึกษา
ในรูปแบบที่เหมาะสม

คาเปาหมาย
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
ไมต่ํากวารอยละ 40
รอยละ 70
รอยละ 60

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง
2. ผูเ รียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่สนองความตองการของตลาดงานและประเทศ
3. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค
5. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. หนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ
1.1 พัฒ นาการจั ดการศึก ษาในทุก ระดับ ทุ กกลุม เป าหมายเพื่อ เสริม สร างความมั่น คงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน
ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
1.4 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม
/ประเด็นยุทธศาสตร...
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ภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธ
2.1 เสริมสรางทักษะกําลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และ

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศของผูเรียน
2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน การสอน การนิเทศ
การวัด ประเมินผลใหทันกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย บริบทพื้นที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา)
3.3 ส ง เสริ ม และบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมือง
3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
ผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุมเปาหมาย
4.2 พัฒ นาและสง เสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ประเด็น ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม และจัดการศึ กษาเพื่อ เสริ มสร างคุ ณภาพชีวิ ตที่เ ปนมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในพื้นที่และภูมิภาค
5.3 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ
เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
6.3 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
6.4 ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหเหมาะสมเอื้อตอการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
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6.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหวางสวนกลาง ภาค และจังหวัด
6.6 เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นที่และภูมิภาค ใหสามารถพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
6.7 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มศักยภาพ

11. โครงสรางอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

อํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี้
1. จัดทําขอเสนอยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติการของจังหวัด การจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณประจําป
3. ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ
ทุกสังกัดในจังหวัด
4. ส งเสริ มและสนับสนุ นการจั ดการศึกษาของบุคคล ครอบครั ว องค กรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายใน
จังหวัด
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และ อกศจ. หรือตามที่ กศจ. และ อกศจ. มอบหมาย
เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยูในอํานาจและหนาที่
ของ อกศจ.
พิจารณาเสนอความดี ความชอบของผู บริหารสถานศึ กษา ผู บริ หารการศึกษาในหน วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป
6. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และ อกศจ. และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กศจ. และ
อกศจ.
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
9. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเครือขายทางการศึกษา
10. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
11. สั่งการ กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
12. สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
13. จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดรวมของสวนราชการ หรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด เสนอ กศจ.
14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของ
สวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
/15. ปฏิบัติภารกิจ...
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15. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ
ในระดับจังหวัด
16. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
17. ดําเนินการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนผานระบบศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
18. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดแก งานบริหารทั่วไป
งานบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองคกร เปนตน

12. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโดยมีผล
การวิเคราะหดังนี้
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย
จากการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดย
หนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงรายทุกหนวยงาน และไดสรุปผลการวิเคราะหสถานการณ (SWOT
Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.2560-2565 มีดังนี้
สภาพแวดลอมภายใน
1. จุดแข็ง
S1 นโยบายสงเสริมสถานศึกษาใหบริการการศึกษาหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกพื้นที่สงผลให
ประชาชนมีทางเลือกและโอกาสในการเขารับการศึกษาและเขาถึงแหลงเรียนรู มีเครือขาย
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําใหมีการประสานงานมีประสิทธิภาพ
S2 สถานศึกษาตระหนักและเนนความสําคัญของการจัดการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญสงผลให
ผูเรียนมีแนวโนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีพัฒนาการดานการเรียนรูที่ดีขึ้น
S3 สถานศึกษามี/ใชหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นสงผลใหครูมีทิศทางการจัดการเรียน
การสอนที่เปนเอกภาพ มีการนิเทศติดตามอยางทั่วถึง
S4 สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ สงผลใหมีอิสระและคลองตัวในการ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวม
S5 สถาบันอาชีวศึกษามีหลักสูตรเฉพาะและมีการจัดการเรียนการสอนใหหองเรียนเฉพาะทางตาม
สมรรถนะและมีการใชวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการปฏิบัติจริง
และ ใหบริการชุมชน (Fix it center) สงผลใหผูจบการศึกษาเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และบุคคลภายนอก
S6 สถาบันการศึกษาตั้งอยูทําเลที่เปนประตูสูสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ(ลาว,พมา,จีน) ทําใหสามารถรับ
ประโยชนจากโครงการความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS)
S7 ผูเรียนการศึกษาพิเศษไดรับการศึกษาตามหลักสูตรที่เหมาะสมและตรงประเภทความพิการให
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
S8 จังหวัดเชียงรายมีสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถจัดการศึกษารองรับผูเรียนทีจ่ บการศึกษาทุกระดับ
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2. จุดออน
W1 คุณภาพของผูเรียน นักศึกษา ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
W2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมครบตามเกณฑที่กําหนดและคุณวุฒิไมตรงสาขา ขาดความ
มั่นคงในอาชีพ ขวัญและกําลัง
W3 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบตอการบริหาร
จัดการทุกดาน
W4 ครุภัณฑทางการศึกษาไมเพียงพอและไมรองรับกับสถานการณปจจุบัน
W5 โครงสรางการบริหารงานของหนวยงานทางการศึกษา มีสายการบังคับบัญชาหลายชั้น สงผล
ใหการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเปนไปไดชา
W6 การติดตามชวยเหลือผูเรียนยังดําเนินการไดไมครอบคลุม ทั่วถึง สงผลตอการออกกลางคันของ
ผูเรียน นักศึกษาทุกระดับ
W7 การบริหารจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
ไมมีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนสงผลตอการดูแลและจัดการศึกษาใหแกผูพิการ

สภาพแวดลอมภายนอก
1. โอกาส
O1

นโยบายของรัฐสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชนในดานการลงทุนทาง
การศึกษา ทําใหเกิดการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ
ในการแขงขันในประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะชีวิตของประชาชนโดยยึดตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

O2

การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู สงผลใหการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และผูรับบริการไดรับโอกาส
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง

O3

หนวยงานองคกรตางๆ ชุมชน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา มีความเชื่อมั่น
ตื่นตัวและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

O4

จังหวัดเชียงรายเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประตูการคาชายแดน เปนศูนยกลางทางการศึกษา
ในอนุภูมิภาคกลุมลุมน้ําโขง สงเสริมนโยบายในการเปดโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาตางชาติ
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2. อุปสรรค
T1

ผูปกครองสวนใหญยังยากจน ไมสามารถสงบุตรหลานเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น แมรัฐบาลจะมี
นโยบายสนับสนุนคาใชจายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผลใหผูปกครองบางคนตองใหบุตรหลาน
ไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย กอใหเกิดปญหาเด็ก
ตกหลน และออกกลางคันจํานวนมาก
T2 ผูปกครองของเด็กพิเศษมีถิ่นที่อยูอาศัยหางไกลและมีฐานะยากจน สงผลใหเด็กไมไดรับบริการ
ตามแผนที่กําหนด และสวนใหญมีรายไดไมเพียงพอตองออกไปทํางานตางจังหวัดและทิ้งลูก
ใหอยูกับญาติผูใหญสงผลใหผูเรียนไมไดรับการดูแล พัฒนา เทาที่ควร
T3 คานิยมของผูปกครองในการสงเด็กเขาเรียนโรงเรียนยอดนิยม ทําใหเกิดปญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก และคานิยมใหบุตรหลาน เรียนตอในสายสามัญมากกวาใน สายอาชีพ
T4 ที่ตั้งของสถานศึกษาสวนหนึ่งอยูบนพื้นที่สูง การคมนาคมไมสะดวก มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนความไมสงบตามแนวชายแดน เปนอุปสรรคในการสื่อสาร
และการจัดการเรียนรูใหแกเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ และการเกิดปญหาการใชแรงงานเด็ก
การคามนุษย และการตั้งครรภในวัยเรียน
T5 สภาพพื้นที่บางแหงไมเอื้อตอการใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ดาน ICT ไมเพียงพอตอ
ความตองการของสถานศึกษา ผูปกครองและผูเรียนขาดความตระหนักในการนําเทคโนโลยี
ไปใชใหเหมาะสม
T6 การดําเนินงานบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ ไดแก การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล เปนตน
T7 ความรวมมือและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาจากองคกรอื่น ยังไมทั่วถึง ไมเปนรูปธรรม
และมีสวนรวมนอยในการจัดการศึกษาของคนพิการ
T8 การอพยพโยกยายของประชากร สงผลตอการวางแผนการจัดการศึกษา เชน การเกณฑเด็ก
และการรับผูเรียน เปนตน
T9 จังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูป ไมเพียงพอ
สําหรับการฝกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย
T10 สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง และประชากรวัยเรียนในชวงวัยรุน มีความเสี่ยงตอยาเสพติด
และกอปญหาทางสังคม
T11 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไมครอบคลุมทุกพื้นที่ สงผลใหผูเรียนเรียนตอสายสามัญ
มากกวาสายอาชีพ
T12 รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอตอการจัดการศึกษาทุกระดับ
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สวนที่ 3
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งรายได ศึ ก ษาวิ เ คราะห บ ริ บ ทที่ เ กี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2560-2579
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร) และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด กําหนด
เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเปนองคกรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยใชจังหวัดเปนฐาน เพื่อขยายโอกาส สรางความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัด และกาวสูความเปน
สากลบนพื้นฐานความเปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอยางทั่วถึง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
2. เสริมสรางคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคลองกับบริบทของ
จังหวัดและกาวสูความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย
3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแกผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดเพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
4. เสริมสราง พัฒนา และดําเนินการตามระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ
5. บูรณาการความรวมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
เปาประสงครวม
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
/ยุทธศาสตรที่ 3...

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

และประเทศ

เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง
2. ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่สนองความตองการของตลาดงาน
3. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค
5. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. หนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 ผูเ รียนไดรบั การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพที่สอดคลองเหมาะสม
กับการเสริมสรางความมั่นคง
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่สะทอนความรัก
และการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดหรือภัย
คุกคามในรูปแบบใหม
เปาประสงค 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่สนอง
ความตองการของตลาดงานและประเทศ
3. จํานวนผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูสูการพัฒนาการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
4. รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชามากกวารอยละ 50 เพิ่มขึ้น
5. รอยละของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
และนําไปใชในการปฏิบัติงาน
เปาประสงคที่ 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
6. รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน ไดรับการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม
เปาประสงคที่ 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. รอยละของหน วยงาน/สถานศึก ษาที่จัดกิ จ กรรมที่ เกี่ยวกับ การสรา ง
ความตระหนักรูในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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คาเปาหมาย

รอยละ 100
รอยละ 80

2 โครงการ

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
รอยละ 80

รอยละ 60

รอยละ 80
/8. รอยละของ...

ตัวชี้วัดเปาประสงค
8. รอยละของผูที่เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางความตระหนักรูใน
เรื่องการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 6 หนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
*ระดับมาตรฐาน หมายถึง สวนราชการมีผลการดําเนินงานอยูในระดับ
สูงกวาเปาหมาย ไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน แตไมมีองคประกอบใด
องคประกอบหนึง่ ไดรับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย
10. รอยละของคะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปรงใสของการ
ดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งรายตามเกณฑ ITA
(Integrity and transparency Assessment)
11. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ตอการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย
รอยละ 80

ระดับมาตรฐาน*

ไมนอยกวาปที่ผานมา
รอยละ 80

กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
1.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ

ในพื้นที่และภูมิภาค
ผูเรียน

กลยุทธ
2.1 เสริมสรางทักษะกําลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศของ

2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
3.1 พั ฒนาหลั กสู ตร เนื้ อหาสาระ สื่ อการเรี ยนการสอน กระบวนการจัด การเรี ย น
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลใหทันกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคม
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย บริบทพื้นที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร
และทิศทางการพัฒนาประเทศ
/3.2 สงเสริม...
39

ทวิศึกษา)

3.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม

3.3 ส ง เสริ ม และบู ร ณาการการจั ด การเรี ยนการสอนและการเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง
3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่ มและกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และการศึก ษา
ตามอัธยาศัยใหผูเรียนสามารถเขาถึง โอกาสทางการเรียนรูไ ดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
กลุมเปาหมาย
4.2 พัฒ นาและสง เสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
กับสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กลยุทธ
5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5.2 สง เสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ในพืน้ ที่และภูมิภาค
5.3 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปน
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
6.3 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
6.4 ปรับ ปรุ ง โครงสรา งและอํา นาจหนาที่ ของหนว ยงานให เหมาะสมเอื้อ ตอ การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหวางสวนกลาง
ภาค และจังหวัด
6.6 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นที่ และภูมิภาคให
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
6.7 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
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สวนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน
รวมงบประมาณ (ไมรวมเงินนอกงบประมาณ)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง
1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
2.2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1) ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา
2) ผลผลิต : หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3) ผลผลิต : ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4) ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
5) ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
6) ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
8) ผลผลิต : ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรียนเอกชน
3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3.2 โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
3.3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนวย : บาท)
10,726,166
9,072,966
9,072,966
9,072,966
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
4.2 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.6 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
4.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.8 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
4.9 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน (เงินนอกงบประมาณ)
5.1 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู
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งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนวย : บาท)
1,653,200
1,653,200
-

สวนที่ 5
งาน/โครงการตามแผนงานพื้นฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา
กิจกรรม : สนับสนุนเทคโนโลยี
เพื่อการปฏิบัติงาน
1. งานบริหารจัดการสํานักงาน
งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
ของโครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

รวม

669,492 3,813,692 3,254,392 1,335,392 9,072,966
38,520

832,220

38,520

38,520

947,780

38,520

38,520

38,520

38,520

154,080

2. งบลงทุน (ครุภัณฑคอมพิวเตอร )

793,700

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

1. งบดําเนินงาน (บริหารจัดการสํานักงาน)

630,972

630,972

630,972

630,972 2,523,886

532,972

532,972

532,972

532,972
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ต.ค.61ก.ย.62

793,700 ม.ค.-ก.พ.62

กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในสวนภูมิภาค

1.1 งบดําเนินงาน (คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ) รวม 3 รายการไวดวยแลว ไดแก
1) รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติงานให
ราชการจังหวัดละ 2 คน อัตราเดือนละ
15,000 บาท
2) รายการคาจางเหมาบริการเพื่อเปน
คาจางที่จําเปนของหนวยงาน ไดแก
2.1) คาจางเหมาทําความสะอาด
สํานักงาน
2.2) คาจางพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
2.3) คาจางพนักงานขับรถ
2.4) คาจางถายเอกสาร
3) รายการคาเชารถยนต เปนงบผูกพัน
5 ป (ป 2561-2565) และในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จัดสรรใหตามวงเงินที่หนวยงาน
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลวในป
พ.ศ. 2561

สอดคลอง
กลุม/
ระยะเวลา
แผน
หนวยที่ ยุทธฯ แผน
แผนพัฒ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
แม
บ
ท
ปฏิ
รูป
รับผิดชอบ
นา 12 ศธ. สป. ศธจ.ชร.
20 ป ย.ชาติ ประเทศ

2,131,886

ต.ค.61ก.ย.62

กนผ./กอก
กอก.

กอก.

ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.2 คาสาธารณูปโภค

2. งบลงทุน
2.1 ครุภัณฑ
1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

2) ครุภัณฑสํานักงาน

2.2 ที่ดินสิ่งกอสราง
1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและ
สิ่งกอสรางประกอบ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
ของโครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

98,000

98,000

98,000

2,263,500 2,488,100

รวม

สอดคลอง
กลุม/
ระยะเวลา
แผน
หนวยที่ ยุทธฯ แผน
แผนพัฒ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
แม
บ
ท
ปฏิ
รูป
รับผิดชอบ
นา 12 ศธ. สป. ศธจ.ชร.
20 ป ย.ชาติ ประเทศ

392,000

ต.ค.61ก.ย.62

กอก.

541,100 5,292,700

ต.ค.61ก.ย.62

กอก.

98,000

1,263,500

1,263,500 ม.ค.-มี.ค.62

กอก.

187,700

187,700 ม.ค.-มี.ค.62

กอก.

1,075,800

1,075,800 ม.ค.-มี.ค.62

กอก.

1,000,000 2,488,100

541,100

4,029,200 ม.ค.-มี.ค.62

กอก.

1,000,000 2,000,000

541,100

3,541,100 ม.ค.-ก.ย.62

กอก.

275,300

275,300

เม.ย.-พ.ค.
62

กอก.

2.1) กอสรางหองเวรยาม

132,000

132,000

เม.ย.-พ.ค.
62

กอก.

2.2) กอสรางเสาธง

143,300

143,300

เม.ย.-พ.ค.
62

กอก.

212,800

212,800

เม.ย.-พ.ค.
62

กอก.

2) คาสิ่งกอสรางอื่น

3) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
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ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
ของโครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

3. งบรายจายอื่น

3.1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
-

1. เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2562 จังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร)
2. เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัดเชียงราย
(ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําป)

หนวยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
เชียงรายที่มีพื้นที่ติด
ประเทศเพื่อนบาน
ไดแก อ.แมจัน อ.แม
ฟาหลวง อ.แมสาย อ.
เชียงแสน อ.เชียงของ
อ.เวียงแกน และ อ.
เทิง

1. จํานวนแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดเชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร) จํานวน 1
ฉบับ
2. จํานวนแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงราย (ฉบับ
จัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป) จํานวน 1
ฉบับ

87,000

96,800

37,000

36,800
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124,800

รวม

สอดคลอง
กลุม/
ระยะเวลา
แผน
หนวยที่ ยุทธฯ แผน
แผนพัฒ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
แม
บ
ท
ปฏิ
รูป
รับผิดชอบ
นา 12 ศธ. สป. ศธจ.ชร.
20 ป ย.ชาติ ประเทศ

308,600

73,800

ก.พ.-เม.ย.
62

กนผ.

1

1

-

5

1

1

1

ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
ของโครงการ

เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย /
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2564 จังหวัดเชียงราย
(ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําป) และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร)

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2564 (ฉบับจัดทําคํา
ของบประมาณ
รายจายประจําป)
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2562 (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร)

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายมีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําป) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
รวม 3 ฉบับ

1. เพื่อสนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 16
3.3 โครงการนิเทศ ตรวจ ติดตาม
2. เพื่อประสานงาน
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและ ติดตามความกาวหนา
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ความสําเร็จ ปญหา
อุปสรรค และ
เสนอแนะแก
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย

หนวยงานทางการ
ศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดเชียงราย มี
ความพรอมรับการ
ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายการตรวจ
ราชการ

รอยละของสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด มีความพรอมรับ
การตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ (รอยละ 100)

3.2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

10,000

40,000
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20,000

40,000

30,000

40,000

รวม

สอดคลอง
กลุม/
ระยะเวลา
แผน
หนวยที่ ยุทธฯ แผน
แผนพัฒ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
แม
บ
ท
ปฏิ
รูป
รับผิดชอบ
นา 12 ศธ. สป. ศธจ.ชร.
20 ป ย.ชาติ ประเทศ

ม.ค.-ก.ย.
62

กนผ.

6

33

-

6

6

6

120,000 ม.ค.-ก.ย.62

กนต.

6

33

-

6

6

6

60,000

6

6

ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

3.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร บุคลากรในสํานักงาน
ใหมีความรูความเขาใจ ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย
ในบทบาท ภารกิจ
และการบริหาร
ราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหบุคลากร
ไดรับความรู
ประสบการณ และ
แนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค

1. กนผ.
2. กอก.
3. กนต.

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

รวม

สอดคลอง
กลุม/
ระยะเวลา
แผน
หนวยที่ ยุทธฯ แผน
แผนพัฒ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
แม
บ
ท
ปฏิ
รูป
รับผิดชอบ
นา 12 ศธ. สป. ศธจ.ชร.
20 ป ย.ชาติ ประเทศ

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมพัฒนาครบตาม
เปาหมายที่กําหนด
(รอยละ 100)

54,800

หมายถึง กลุมนโยบายและแผน
หมายถึง กลุมอํานวยการ
หมายถึง กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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54,800 ก.ค.-ส.ค..62

กอก.

6

34

-

6

6

6

6

สวนที่ 6
งาน/โครงการแผนงานบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

แผนงานบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
แผนงานบูรณาการ
เปาหมายแผนงาน : ผูเรียนและประชาชนกลุมเปาหมาย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
แนวทางการ
ดําเนินงาน/
ตัวชี้วัดแนวทาง/
โครงการเทียบเทา
ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/กลุมเปาหมาย

กิจกรรมหลัก : การสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู
1. เพื่อเปนศูนยกลางขอมูล
1. โครงการ TFE
ผูบริหาร ครู บุคลากร
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
ทางการศึกษา ผูเรียนใน
(Teams For
กระบวนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
เ

พื
อ
่
สถานศึกษาทุกสังกัดใน
Education)
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พื้นที่จังหวัด
ระดับจังหวัด
2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูและถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชา
ต่ํากวาเกณฑคะแนน รอยละ 50
แกหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา
3. เพื่อใหสถานศึกษามีรอยละ
ของนักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

1. มีศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา การบูรณาการดานการ
เรียนรูระหวางหนวยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในระดับจังหวัด
2. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู และถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละ
วิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50
เพิ่มขึ้นระดับจังหวัด (อยางนอย 1
แนวทาง)
3. สถานศึกษามีรอยละของนักเรียน
ที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละ
วิชาผานเกณฑรอยละ 50 เเพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้น)

งบประมาณ : บาท)
กลุม/
หนวยที่
รับผิด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
ชอบ

กนต.

-

ลักษณะโครงการ

รวม

พื้นที่
ตน กลาง ปลาย เปาหมาย
ทาง ทาง ทาง

ความสอดคลอง
ยุทธฯ แผน
แผน แผน ยุทธฯ ยุทธฯ
ระยะ
ชาติ แมบท ปฏิรูป พัฒนา ศธ. สป./สนง.
เวลา
20 ป ย.ชาติ ประเทศ 12
ศธจ.ชร.

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

210,000 210,000 210,000 630,000 
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จ.เชียงราย

ม.ค.ก.ย. 62

3

13

-

1

3

3

แนวทางการ
ดําเนินงาน/
ตัวชี้วัดแนวทาง/
โครงการเทียบเทา
ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/โครงการ

วัตถุประสงค

2. โครงการ
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ
Coaching Teams ติดตามและประเมินผลการ
เพื่อยกระดับ
บริหารการจัดการศึกษาขั้น
คุณภาพการศึกษา พื้นฐานในระดับจังหวัดที่มี
ความสอดคลองเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
2. เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพของผูเรียน

เปาหมาย/กลุมเปาหมาย

1. มีแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระดับจังหวัดที่สอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ อยางนอย 1 แนวทาง
2. มี Supervisor Teams
ระดับจังหวัด
3. มีเอกสารผลการพัฒนา
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับจังหวัดที่
สอดคลองเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ เพื่อเสนอ
ผูบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
เผยแพรแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ นําไปใช จํานวน
100 เลม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

1. มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
รับผิดชอบที่สอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่อยางนอย 1
แนวทาง
2. มี Supervisor Teams ระดับ
จังหวัด เพื่อเปนศูนยกลางการบูรณา
การดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในพื้นที่
3. สถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลตามแนวทาง
ที่พัฒนาขึ้น มีรอยละของนักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

งบประมาณ : บาท)
กลุม/
หนวยที่
รับผิด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
ชอบ
กนต.

ลักษณะโครงการ

รวม

พื้นที่
ตน กลาง ปลาย เปาหมาย
ทาง ทาง ทาง

155,200 210,000 44,000 409,200 
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จ.เชียงราย

ความสอดคลอง
ยุทธฯ แผน
แผน แผน ยุทธฯ ยุทธฯ
ระยะ
ชาติ แมบท ปฏิรูป พัฒนา ศธ. สป./สนง.
เวลา
20 ป ย.ชาติ ประเทศ 12
ศธจ.ชร.

ม.ค.ก.ย. 62

3

13

-

1

3

3

แนวทางการ
ดําเนินงาน/
ตัวชี้วัดแนวทาง/
โครงการเทียบเทา
ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

งบประมาณ : บาท)
กลุม/
หนวยที่
รับผิด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
ชอบ

กิจกรรมหลัก : สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่
(จังหวัด)

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ใหมีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่กําหนดไว
2. เพื่อขยายผลและตอยอด
การดําเนินงานเกี่ยวกับการนํา
ผลงานวิจัยนวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปสู
หนวยงานและสถานศึกษาให
ครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น
3. เพื่อบูรณาการการทํางาน
รวมกัน ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
สวนกลาง และสวนภูมิภาคให
เปนในทิศทางเดียวกัน

ผูบริหาร ครูผูสอน
บุคลากรที่เกี่ยวของ
หนวยงาน และ
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัยของ
ทุกสังกัด ในระดับพื้นที่
(จังหวัด )

1. รอยละของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล
1-3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน (รอย
ละ 50)

กนต.

ลักษณะโครงการ

รวม

พื้นที่
ตน กลาง ปลาย เปาหมาย
ทาง ทาง ทาง

-

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

-

100,000 120,000 120,000 340,000 
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จ.เชียงราย

ความสอดคลอง
ยุทธฯ แผน
แผน แผน ยุทธฯ ยุทธฯ
ระยะ
ชาติ แมบท ปฏิรูป พัฒนา ศธ. สป./สนง.
เวลา
20 ป ย.ชาติ ประเทศ 12
ศธจ.ชร.

ม.ค.ก.ย. 62

3

13

-

1

3

3

แนวทางการ
ดําเนินงาน/
ตัวชี้วัดแนวทาง/
โครงการเทียบเทา
ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
4. โครงการเพิ่ม
1. เพื่อใหมีขอมูลเด็กดอย
1. สํานักงานศึกษาธิการ รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็กออก
โอกาสเขาถึง
โอกาส เด็กออกกลางคัน และ จังหวัดมีขอมูลเด็กดอย กลางคัน ไดเขารับการศึกษาใน
การศึกษาของเด็ก เด็กตกหลนในจังหวัด
โอกาส เด็กออกกลางคัน รูปแบบที่เหมาะสม (รอยละ 60)
ดอยโอกาส เด็กออก สนับสนุนการบูรณาการ
และเด็กตกหลน
กลางคัน และเด็ก แกปญหาเด็กนอกระบบ
2. เด็กดอยโอกาส เด็ก
ตกหลนในรูปแบบที่ การศึกษาและเด็กออกกลางคัน ออกกลางคัน และเด็ก
เหมาะสม
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตกหลน ไดรับโอกาสการ
2. เพื่อใหเด็กดอยโอกาส เด็ก เขาถึงการศึกษาใน
ออกกลางคัน และเด็กตกหลน รูปแบบที่เหมาะสม
ไดรับโอกาสการเขาถึง
กลุมเปาหมาย
การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 1. นักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประชากรวัยเรียน
ชวงอายุ 3-18 ป
3. หนวยงานทางการ
ศึกษา

หมายเหตุ

งบประมาณ : บาท)
กลุม/
หนวยที่
รับผิด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
ชอบ

กพศ.

-

ลักษณะโครงการ

รวม

พื้นที่
ตน กลาง ปลาย เปาหมาย
ทาง ทาง ทาง

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

กพศ. หมายถึง กลุมพัฒนาการศึกษา

51

ความสอดคลอง
ยุทธฯ แผน
แผน แผน ยุทธฯ ยุทธฯ
ระยะ
ชาติ แมบท ปฏิรูป พัฒนา ศธ. สป./สนง.
เวลา
20 ป ย.ชาติ ประเทศ 12
ศธจ.ชร.

จ.เชียงราย ม.ค.ก.ย. 62

3

12

-

1

4

4

สวนที่ 7
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร)
การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร) กํ า หนด
ให กลุม/หนวย ในสังกัดดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติ ด ตามและรายงาน เป น การติ ด ตามและรายงานผลความก า วหน า /ผลการ
ดําเนิน งาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกําหนดใหมีการรายงาน
3 รูปแบบ ไดแก
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป โดยใชแบบรายงาน สงป.301,
302 เปน การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและการใชจายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิก าร ภายใตแผน/งาน/
โครงการ/งบประมาณ ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดรับจัดสรร
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําป (รายไตรมาส) ภายใตแผน/งาน/โครงการ/งบประมาณ ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ไดรับจัดสรร เปนการรายงานผลความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ ของแผน/งาน/โครงการที่
กํ าหนดไว ในแต ละประเด็ นยุ ทธศาสตร ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ราชการฯ พร อ มทั้ ง ป ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงาน เปนรายไตรมาส
ทั้งนี้ การรายงานในขอ 1.1 และขอ 1.2 กําหนดใหรายงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ป
และใหมีการรายงานตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปงบประมาณ
1.3 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) เมื่อ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
/2. การประเมินผล…

2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เปนการประเมินผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายของโครงการ
ที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะหเปาหมายของโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช
เปนกรอบในการประเมินผล
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
- เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินที่จัดทําขึ้น เพื่อเก็บขอมูลจากกลุม/หนวย เมื่อ
สิ้นสุดการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ
- รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสของกลุม/หนวย
2.3 การจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ โดย
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัตริ าชการฯ
-------------------------
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ภาคผนวก
1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0208/14428 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
2. คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ 804/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะ
ทํางานจัดทํา
1) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2564) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับ
ทบทวน)
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
3) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)

