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 ค ำน ำ 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ
สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560–2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน
ว่า ภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ 
โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ 
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
(พ.ศ. 2560–2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตาม
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการโดย

ใช้จังหวัดเป็นฐาน เพ่ือขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ความ
เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง 

เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 2. เสริมสร้างคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 



(ข) 
 

 4. เสริมสร้าง พัฒนา และด าเนินการตามระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

 

 เป้าประสงค์รวม 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันท่ีสนองความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศ 
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 5. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ์ 
    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 



(ค) 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ 
    2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
    กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
     3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   4.1 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 

    5.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

ตารางแสดงโครงการที่สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 1 299,480 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
 
- 

 
- 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 605,650 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษา - - 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 5 406,600 

รวม 9 1,243,230 
 



(ง) 
 

ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

รายการ 
 รวมงบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์

ที่ 
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

 

1. งบด าเนินงาน  2,533,886  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 2,141,886   
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000   

2. งบรายจ่ายอ่ืน  1,243,230  
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900  5 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ

พัฒนาการศึกษาพืน้ที่ชายแดน ระดับจังหวัด 
 

73,800 
  

5 
2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร ์
 

80,000 
  

5 
2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด  
 หมายเหตุ งบประมาณตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ระดับส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัเชียงราย จ านวน 113,900 บาท  
เป็นงบประมาณโครงการที่ได้รับจาก สป.ศธ. 45,400 บาท และ 
เป็นงบด าเนินงานค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จ านวน 68,500 บาท) 

 
45,400 

  
5 

2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

 
100,000 

  
5 

-กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา    
2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเปน็พลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

299,480 
  

1 
-แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
-กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
-กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 

2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยในระดบัพื้นที ่

 
122,900 

  
3 

2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 155,000  3 
2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education) 327,750  3 

รวมทั้งสิ้น  3,777,116  
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ
สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560–2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค ์
  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 

วิธีการด าเนินงาน 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 และ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development 
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Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทที่เก่ียวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
  2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  3. ทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  4. ประสานหน่วยงานในสังกัดจัดท ารายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อผู้บริหาร 
  7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ที่ผู้บริหารสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้น ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  2562 เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปูาหมายที่ 4 เปูาหมายด้านการศึกษา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการ 15 แผนงาน นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี  โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรอืเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน   
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข 
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ  
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
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มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศ          
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และ
การท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   เปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมาย
ที่ก าหนด 
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   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนา       
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม ่
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวที โลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน   
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 



 
 
 

6 

   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ 
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรม
ราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บท
เพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปตี้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 
62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดเชียงราย 14 ประเด็น 
26 แผนย่อย ดังนี้ 
    1) ประเด็น ความม่ันคง ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
      แนวทางการพัฒนา 
      - เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยผ่านทางกลไกต่าง ๆ 
รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
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     แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
      แนวทางการพัฒนา 
      ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
      1) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่
ต้นน้ า - กลางน้ า - ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (5)การปูองกันยาเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเปูาหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผล
กระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (6) การปรับระบบนิเวศ 
(สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
      2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธี
ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่
การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่ม
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นปุวนอันกระทบต่อประชาชน 
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
    2. ประเด็น การเกษตร ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 6 แผน เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
     แนวทางการพัฒนา 
      - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    3. ประเด็น การท่องเที่ยว ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 6 แผน เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
     แนวทางการพัฒนา 
      - พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
    4. ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 6 แผน เกี่ยวข้อง
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
     แนวทางการพัฒนา 
      - ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดัน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบ
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บริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ 
    5. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 3 แผน เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
     แนวทางการพัฒนา 
      - ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ โดย
พัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเป็นพ้ืนที่หลักในการขับเคลื่อนการ
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนให้มีความพร้อม
ส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภาพรวม 
    6. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 3 แผน 
เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
     แนวทางการพัฒนา 
      1) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      2) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิต
สาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร เพ่ือ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่อง
ผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการด าเนินงาน
ในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสาเพ่ือสั งคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
    7. ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 5 แผน เกี่ยวข้อง
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 4 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     แนวทางการพัฒนา 
      1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง



 
 
 

9 

กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้
องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝูาระวัง และติดตามการด าเนินงาน ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้
พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุก
ลักษณะ 
      2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบ
โจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและ
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่
สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
     แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย   
     แนวทางการพัฒนา 
      - จดัให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย
ทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง  ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน
ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ใน
สังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
     แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     แนวทางการพัฒนา 
      1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
      2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
      3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
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      4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
     แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
     แนวทางการพัฒนา 
      1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
      2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
      3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 
    8. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 2 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
     แนวทางการพัฒนา 
      1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย 
ได้แก่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม ประเมินผล 
และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน 
เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้าน
การผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึง 
มีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุน  
การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยี
เข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและ
ทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์  
การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได ้
เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
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หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้
ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
      2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่ 
(1) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม”่ ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตร
ผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิต
ครูยุคใหม่ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญในด้ านการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่ งเสริม สนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ประกอบด้วย 6 แนวทาง
ย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียนรวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุก
ระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการ
โรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุง
โครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่าง
คล่องแคล่ว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ และการก ากับดูแล
คุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียน
การสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
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      4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3)  พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (4) พัฒนา
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาอย่างทั่วถึงแบะมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
      5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 
แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะและ
ทักษะพ้ืนฐานส าหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเปูาหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะ
ของแรงงานและมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมี
แนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ามากขึ้นเป็นระยะ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และ
ทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มี
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา
และส าหรับประชาชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ 
     แผนย่อย 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
     แนวทางการพัฒนา 
      - พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมี
ส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
    9. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 2 แผนย่อย 
เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ      
     แนวทางการพัฒนา 
       - ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยก าหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ าของสวัสดิการ
แต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือปูองกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอ
สภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียรายได้ เพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตทาง
สังคมได้ โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
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ทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้
สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 
    10. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 5 แผนย่อย เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 2 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
     แนวทางการพัฒนา 
       - มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือเอ้ืออ านวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนจูงใจให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัว
รองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก าหนให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและ
ในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
     แนวทางการพัฒนา 
       - ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งในระบบและนอกระบบ 
    11. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 
5 แผนย่อย เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 4 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน     
     แนวทางการพัฒนา 
       1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
       2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับวิธีการท างาน จาก “การท างาน
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ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างาน
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท าง านด้วยมือ 
เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน
เสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้
เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์ 
     แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
      แนวทางการพัฒนา 
       1) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เ พ่ือให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้ง
ในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
      2) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินการ เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ 
ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปับแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม
ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มี
การรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้ งการตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระ ต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
     แผนย่อย 3.3 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
      แนวทางการพัฒนา 
       1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแฟลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐ
สามารถใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้
มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ  ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
       2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
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แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ
และการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
       3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม
กับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
องค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เน้น
ท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความ
เป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก 
สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 
     แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     แนวทางการพัฒนา 
       1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน 
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปูองกัน
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว 
ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและ
พิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรภาครัฐ 
       2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด
ในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์
ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงาน
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ด้วยความรับผิดชอบและสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 
กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกปูองบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       3) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิดผลักดันภารกิจ น าการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเองมีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะช่วยให้สามารถ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
    12. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 2 แผนย่อย 
เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
      แนวทางการพัฒนา 
       1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย 
และเคารพกฎหมาย 
       2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม 
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
    13. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 2 แผนย่อย 
เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย      
     แนวทางการพัฒนา 
       1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย
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ที่มีอยู่ทุกล าดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จ าเป็นหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าและ
กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนา
ภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
       2) วิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องด าเนินการให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฏหมายทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนากฏหมายทุกฉบับและทุกล าดับศักดิ์ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินงานของ
ภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ 
       3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฏหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม 
       4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายโดยเพ่ิมช่องทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และ
มีเนื้อหาเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
    14. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วยแผนย่อย จ านวน 5 แผนย่อย 
เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 2 แผน ดังนี้ 
     แผนย่อย 3.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม    
       แนวทางการพัฒนา 
       - พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก 
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมี
ทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่
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จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การ
ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
     แผนย่อย 3.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
       แนวทางการพัฒนา 
       - การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) 
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

          3. แผนการปฏิรูปประเทศ  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็น
เปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้ท าการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้าเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
แต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ : สศช. มีนาคม 2561) 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านต ารวจ 
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 
    1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
     การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 
บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรม
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิด
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด  
ทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 
 
 

19 

      พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education) 
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          
    2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     เปูาหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐ
ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ก าหนดประเด็นปฏิรูปไว้ 6 ประเด็น และก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูป โดยเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
       แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
       เปูาหมาย : หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
       กิจกรรม :  พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งาน
พัสดุ งานบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
       เปูาหมายที่ 1 : หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 
       กิจกรรม : ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการก าหนดชุดข้อมูลส าคัญ การจัดท า 
การรวบรวม การวิเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน (Chief Data Officer) 
       เปูาหมายที่ 2 : หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าข้อมูลส าคัญตามมาตรฐานที่ก าหนด 
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 
       กิจกรรม :  จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
       เปูาหมายที่ 3 :  หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัดอันดับ
ของจังหวัดในด้านต่าง ๆ  
       กิจกรรม : ข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน หรือภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ 
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       เปูาหมายที่ 4 : ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ส าหรับใช้ใน
การตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 
       กิจกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ เพ่ือให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       เปูาหมาย 1 : หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
       กิจกรรม : ก าหนดให้มี “กลุ่มงานสารสนเทศ” ที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
       เปูาหมาย 2 : บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล 
       กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัดปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย
ความเป็นนิติบุคคลของกรม 
      แผนงานที่ 1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  
       เปูาหมาย : ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านโครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย (กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ) 
       กิจกรรม : การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
      แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       เปูาหมาย 1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
       กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
      กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
       แผนงานที่ 3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดโครงสร้างการบริหารราชการเป็นภาค/เขต 
ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และพ้ืนที่รับผิดชอบ (Rezoning) 
       เปูาหมาย : ด าเนินการตามแผนได้ 100% 
       กิจกรรม : จัดท าข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดท าโครงสร้างการบริหารราชการแบบ
ภาค/จังหวัด  
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
      กลยุทธ์ที่ 1 จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ 
และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      แผนงานที่ 1 วางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐ ทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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       เปูาหมาย : ก าลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ ที่สอดคล้อง
กับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
      กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่ เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
ก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
      แผนงานที่ 2 พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะก าลังคนเพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ 
       เปูาหมาย : ภาครัฐมีก าลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทันสมัย และเป็นสากล 
      แผนงานที่ 3 เตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ 
       เปูาหมาย : ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์ก าลังคนสูงอายุที่มีศักยภาพ 
      แผนงานที่ 4 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง 
       เปูาหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัด
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง แยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) และมีจิตวิญญาณการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการ
ใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชา 
       กิจกรรม : จัดหลักสูตรผู้น าคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง จัดกิจกรรมที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4 ติตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ (Workforce Audit) 
      แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ก าลังคนใน
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ (Workforce Audit) 
       เปูาหมาย : รัฐบาลมีสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเพ่ือให้การใช้ก าลังคนภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
      แผนงานที่ 2 ทบทวนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ก าลังคน (จ านวน สายงาน 
ต าแหน่งระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตั้งให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ และเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม (อาทิ การทบทวนสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งระดับสูง และต าแหน่งปฏิบัติให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็น เป็นต้น) 
       เปูาหมาย : ส่วนราชการมีสายงานต าแหน่ง และระดับ สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของภารกิจภาครัฐ 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ในภาครัฐ 
      กลยุทธ์ที่  1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานใน
หน่วยงานภาครัฐ 
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       แผนงานที่ 1 การเพ่ิมช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพ่ือดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ 
       เปูาหมาย : มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหาบุคลากรภาครัฐที่
หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการท างานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้มีความรู้ความสามารถสูง 
       กิจกรรม : พัฒนาระบบการจ้างงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลคู่ขนาน (Dual 
Tracks) ที่แยกส าหรับผู้มีความรู้ความสามรถสูงเป็นการเฉพาะ 
       แผนงานที่ 2 สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่นของส่วน
ราชการ และหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
       เปูาหมาย : ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้สมัครงาน 
       แผนงานที่ 3 เพ่ิมประสิทธิผลและความคล่องตัวในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
เข้าสู่ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       เปูาหมาย : มีระบบการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
       เปูาหมาย : มีระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุกประเภท 
      กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ใน
ภาครัฐ 
       แผนงานที่ 1 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) 
       เปูาหมาย : การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมีความเป็นธรรม 
มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มแข็ง และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ออก
จากราชการ 
       กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินผลงานให้วัดประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความเป็นธรรม วางระบบการบริหารและการพัฒนาผู้มีผลงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
(Managing Underperformers) 
      กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 
ของบุคลากรภาครัฐ 
       แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพ่ือสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดอายุการท างาน 
       เปูาหมาย : เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมืออาชีพ นักบริหาร
ระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสาย
อาชีพ ช่วงอายุ และพ้ืนที่ท างาน 
       แผนงานที่ 2 พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 
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       เปูาหมาย : หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน (Induction Training) มี
ประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการท างานภาครัฐ (New Mindsets) 
       แผนงานที่ 3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
       เปูาหมาย : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุ้มค่า 
      กิจกรรม : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร 
(Development Evaluation) เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย/สถาบัน
ฝึกอบรมภาครัฐ 
      กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       แผนงานที่ 2 จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
       เปูาหมาย : ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐน าประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
       แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการบริหารงานบุคคล 
       เปูาหมาย : องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมในการเลื่อนต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การย้ายต าแหน่ง เป็นต้น 
      กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารง
ต าแหน่ง 
       แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงานใน
ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การท างานทั้งในด้านกว้างและลึก 
       เปูาหมาย : ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง มีโอกาสและประสบการณ์
ท างานที่หลากหลาย ท าให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพก าลังความเชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกปูองกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน 
      กลยุทธ์ที่ 1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       แผนงานที่ 2 เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ 
       เปูาหมาย : หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของตนกับ
ระบบของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       กิจกรรม : หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงระบบข้อมูลของหน่วยงานตนและระบบของ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือใช้ในการติดตามการด าเนินงาน 
    3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
     กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเปูาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
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     เปูาหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง       
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      กิจกรรม : จัดท ากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย  
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท า 
ร่างกฎหมายรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
    6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดย
มีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
ก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปูาหมาย  
     1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ
กับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือเสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
      กิจกรรม : การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย 
และในสถานที่สาธารณะส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง      
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    9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีเปูาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปูาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
       กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
    11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ  
โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     เปูาหมาย : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชาติ 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการปูองปราม 
     กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)  
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเปูาหมายอย่างดีท่ีสุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝูาระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน 
      กิจกรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด          
     กลยุทธ์ที่ 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท า 
      กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือใช้ 
ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการปูองกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในทุกรูปแบบ 
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    12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
     แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
(กอปศ.) ได้ด าเนินการทบทวนบริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอการปฏิรูป
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงสภาวการณ์แนวโน้มส าคัญที่ส่งผล
ต่อการศึกษา ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางชี้น าที่
ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
     วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา (Enhance Quality of Education) 2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (Reduce 
Disparity in Education) 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Leverage Excellence and Competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
(Improve Efficiency, Agility and Good Governance) ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ข้างต้นครอบคลุมถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วย 
     แผนงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น 
ภารกิจส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเกี่ยวข้องกับแผนงานการปฏิรูปการศึกษาท้ัง 7 เรื่อง 22 ประเด็น 
ประกอบด้วย 
     เรื่องที่  1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องและตอบสนอง
เปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
     1. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกส าคัญต่อการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งช าติ พ.ศ. ... :
ตัวชี้วัด มีการจัดท า แก้ไข และปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายล าดับรองที่มีความส าคัญ และ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษา 
ภาคบังคับ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่มีการก าหนดด าเนินการภายใน 
2 ปี  (ภายในปี 2564) 
     2. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอย่างสมดุล และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น : ตัวชี้วัด 
สัดส่วนของการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน หรือโดยความ
ร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในด้านสัดส่วนของจ านวนผู้เรียน จ านวน
สถานศึกษา และมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญตาม
เปูาหมายระยะสั้น (ภายในปี 2564) 
     3. มีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือการ
ด ารงชีวิตและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ : ตัวชี้วัด มีการพัฒนาดัชนี
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการด าเนินการตามดัชนีมีระดับเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ (ภายในปี 2564) 
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     เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
ตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
     1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึง
และได้รับการดูกลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมี
ระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ : 
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึง ได้รับการดูแล และการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ 
ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน (ภายในปี 2565) 
     2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) 
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา
เด็กปฐมวัย : ตัวชี้วัด ร้อยละของพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ดูแล และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ภายในปี 2565) 
     เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
และตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
     1. เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอ
ภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน : ตัวชี้วัด 1 ร้อยละผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบ
การศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนเงินทุนเพ่ือบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจ าเป็น
รายบุคคลจนส าเร็จการศึกษาและการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ (มากกว่าร้อยละ 95 ภายในปี 2564) 
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัดทางการศึกษาของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโน้มดี
ขึ้น สู่การบรรลุเปูาหมายในปี 2030 ตัวชี้วัด 3 ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณา
การ 6 กระทรวง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แม่นย า และสนับสนุนการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา (ครอบคลุมข้อมูลเด็ก เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า
ร้อยละ 75 ของประเทศ ภายในปี 2564) 
     2. ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
เกื้อกลูอื่นที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
หรือห่างไกล : ตัวชี้วัด จ านวนครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู 
(ภายในปี 2564) 
     เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและกระบวนการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู อาจารย์ มี 5 ประเด็นที่เก่ียวข้อง และตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
     1. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (Demand–Side 
Financing) โดยให้มีการจัดแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับพ้ืนที่ ตลอดจนวางระบบ
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คัดเลือกและจัดสรรอัตราก าลังครู โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลน และมีการวิเคราะห์อัตราก าลังในการ
ผลิตและพัฒนาครู เพ่ือขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา : ตัวชี้วัด มีการบรรจุครู
ครบตามอัตราที่ก าหนดในสถานศึกษา (ภายในปี 2567-2572) 
     2. มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และ
การคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน : ตัวชี้วัด ระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) มีความ
น่าเชื่อถือ และถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง อย่างน้อยร้อยละ 80 (ภายในปี 2562) 
     3. มีหน่วยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูช านาญการ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู (National Professional Teacher Platform : NPTP) : 
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม (ภายในปี 
2562) ตัวชี้วัด 2 ครูทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 3 
ร้อยละ 80 ของครูช านาญการที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานที่ก าหนด (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 4 ร้อยละ 80 
ของจ านวนครูในพ้ืนที่เข้าร่วมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู (National Professional 
Teacher Platform : NPTP)  (ภายในปี 2565) 
     4. มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่
ได้รับการปรับปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู : ตัวชี้วัด ครูทุกคนได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้ง
การเลื่อนและการคงวิทยฐานะตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (ภายในปี 2564) 
     5. มีการก าหนดสมรรถนะหลักของผู้บริหาร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร    
ในด้านต่าง ๆ มีระบบการเลื่อนระดับของผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าในการ
พัฒนาสถานศึกษา และการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งมีระบบการคงวิทยฐานะให้
ผู้บริหารพัฒนาทางวิชาชีพ : ตัวชี้วัด 1 มีข้อก าหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
(ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 มีแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร มีระบบคัดกรองและ
พัฒนาผู้บริหารที่น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายในปี 2563) 
     6. มีข้อเสนอในการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจของส านักงาน ก.ค.ศ. และยกร่างหรือ
ปรับแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด 1 ดัชนีความเชื่อมั่นของข้าราชการครู
ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างเป็นธรรมบนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (ภายในปี 2564) ตัวชี้วัด 2 
ระบบการเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาของผู้เรียน (ภายในปี 2564)  
     เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มี 5 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
     1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน : ตัวชี้วัด จ านวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มุ้งเน้นสมรรถนะ (ภายในปี 2562) 
     2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้
ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอน 
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หรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน : ตัวชี้วัด 1 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ (ภายในปี 
2562) ตัวชี้วัด 2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้ (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 3 จ านวนศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน าหรือ
ช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอน หรือจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน (ภายในปี 2562) 
     3. จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่ านการ
คัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้ และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ สถานศึกษามีรายวิชา
เพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม 
จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร : ตัวชี้วัด 1 จ านวนชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติม
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึง เพ่ือน าไปใช้ และเรียนรู้เ พ่ือ
พัฒนาขึ้นเองได้ (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 จ านวนรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งสถานศึกษา
พัฒนาขึ้นใช้เองที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม 
จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร (ภายในปี 2562)  
     4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ : ตัวชี้วัด 1 มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 จ านวนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ภายในปี 2562) 
     5. จัดให้มีระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับ National Digital Learning 
Platform เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุผลด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ทั้งในระบบการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน : 
ตัวชี้วัด 1 มีระบบพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนชัดเจน (ภายในปี 
2565) ตัวชี้วัด 2 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียนได้เพ่ิมมากขึ้น (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 3 มีการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (ภายในปี 2565) 
     6. จัดท าจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา : ตัวชี้วัด 1 ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่ก าหนด (ภายในปี 2563)  
     7. ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาแบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/
ข้อค าถามท่ีใช้วัด ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย : ตัวชี้วัด วิธีการ
จัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย มีความเป็นธรรม และสามารถลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ภายในปี 2562)  
     8. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิด
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเปูาหมายของสถานศึกษา และมีระบบ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบ
ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของครู 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
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สาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา : 
ตัวชี้วัด 1 มีข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยวัดจากร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาในตัวชี้วัดที่สถานศึกษาก าหนด (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 มีประกาศ/กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และข้อก าหนดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาส าหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 3 สถานศึกษามีความเท่าเทียมด้านคุณภาพการศึกษามากขึ้น (ภายในปี 
2563) 
     9. สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
อย่างเหมาะสม มีแอพพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ผู้เรียนได้รับการ
ช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ สถานศึกษามีระบบคุ้มครอง
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ : ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้านความปลอดภัย 
สุขภาพ และสวัสดิภาพ (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 มีแอพพลิเคชั่นที่ครู ผู้เรียน และนักเรียน สามารถเข้าถึง
ได้รวดเร็ว ครอบคลุมทุกสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่  (ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 3 จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการบริการ
ดูแลและคุ้มครอง (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน (ภายในปี 
2563) 
     เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมายใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
และตอบสนองเปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
     1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา มีร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป : ตัวชี้วัด มีกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและบังคับใช้เป็นกฏหมาย (ภายในปี 2563) 
     2. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกอ านาจและหน้าที่เพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ที่
แยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator) เพ่ือการสนับสนุนต่าง ๆ 
(Supporter) และด้านการด าเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าที่ และอ านาจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฏหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ : ตัวชี้วัด มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
(ภายในปี 2564) 
     เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนอง
เปูาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     เปูาหมายรวม/รายกิจกรรม และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
     1. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ลักษณะ Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศ และน าไปสู่
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล : ตัวชี้วัด 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานของ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (ภายในปี 2563) ตัวชี้วัด 2 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิด
เครือข่ายทั่วประเทศ และน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล 
(ภายในปี 2563) 
     2. มีระบบข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษา ทุกระบบการศึกษา สามารถใช้ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุมการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระบบ ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมี
ฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ประกาศ
กฏหมายการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
แห่งชาติ : ตัวชี้วัด 1 ร้อยละความส าเร็จของฐานข้อมูลกลางรายบุคคล ได้แก่ 1) ผู้เรียน 2) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) สถานศึกษา 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา (บังคับ
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ภายในปี 2562 ส่วนราชการที่จัดการศึกษาส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาแก่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห่งชาติ ตามกฎหมายที่ก าหนด ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 
2 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ากฏหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (ภายในปี 2565) 
     3. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ก าหนดสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digital and Media Literacy) ที่ปรับตามความจ าเป็นในแต่ละช่วงวัยที่
เหมาะสม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ คู่มือ
ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับผู้ปกครอง นักเรียน วัยท างาน ผู้สูงอายุ 
ด าเนินการร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน เน้นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ น าร่องการประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวน แก้ไข 
ปรับปรุง ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้ เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก 
: ตัวชี้วัด 1 จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนแล้วเสร็จ 
(ภายในปี 2562) ตัวชี้วัด 2 มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและ
การรู้เท่าทันสื่อ (ภายในปี 2565) ตัวชี้วัด 3 ร้อยละ 60 ของประชากรในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับ
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก (ภายในปี 2565) 
 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี      
ซ่ึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น



 
 
 

32 

เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย      
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน 
อย่างสมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดี 
รบัผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู          
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์    
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี    
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ   
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
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และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี 
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะ
ที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง  และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
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ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทย 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการ
รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความม่ันคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน เน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการของ
ภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวน
การด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นในเรื่องการลด
การใช้พลังงาน และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณ
การเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร
ของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโลจิสติกส์ และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่าง
รายได้ระหว่างภาคและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

 

 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค        
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ     
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) 
อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 
ประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
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     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุก
ช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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     เป้าหมาย 
      1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได ้
      2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
      3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
      4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนงานบูรณาการ 15 แผนงาน 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ส่วน
ราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ โดยก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
โดยได้ก าหนดแผนงานบูรณาการ 15 แผนงาน โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ จ านวน 5 
แผนงานบูรณาการ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2. แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   10. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   15. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 7. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  หลักการ 
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  1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
  2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในการก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
  ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ 
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 
  ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
  3. เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
  4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
  5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์  
  8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
  2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี
งานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
  ระดับอาชีวศึกษา 
  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค 
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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  2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
  4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
  2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
  การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
  3. ใช้เทคโนโลยีและทิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
  4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
  6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
  7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพ้ืนที่ หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึน้ เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจ
ที่ชัดเจนกับชุมชน 
    9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คือ ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคเหนือ ซึ่งเปูาหมายทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ คือ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 9. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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  วิสัยทัศน์  
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และเทียบเท่าระดับสากล 
  2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ 
  4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม 
  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2. ประชากรทุกช่วงวัยและกลุ่มเปูาหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

อย่างทัว่ถึงเสมอภาค  
  3. ก าลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์

หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เปูาประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา

ทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
   เปูาประสงค์ 
   1. ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ  
   2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์

หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   กลยุทธ์ 
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   1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ  

   2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   เปูาประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และมาตรฐานสากล 
   2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
   3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
   2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญา 
   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เปูาประสงค์  ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย 
   กลยุทธ์ 
   1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
   2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
   4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
     เปูาประสงค์  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 10. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 
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 วิสัยทศัน์  
 การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 พันธกิจ  

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์รวม 
  1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 11. โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี้  

1. จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด 
2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติการของจังหวัด การจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณประจ าปี 
3. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ

ทุกสังกัดในจังหวัด 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายใน
จังหวัด 

 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. หรือตามท่ี กศจ. และ อกศจ. มอบหมาย 

เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของ อกศจ. 

พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ กศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 
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6. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และ อกศจ. และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กศจ. และ 
อกศจ. 

7. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
11. สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
12. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
13. จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะ

ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด เสนอ กศจ. 
14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ

ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
15. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ 

ในระดับจังหวัด 
16. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
17. ด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
18. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองค์กร เป็นต้น 

 12. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยมีผล
การวิเคราะห์ดังนี ้
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดย
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงรายทุกหน่วยงาน และได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.2560-2565 มีดังนี ้
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สภาพแวดล้อมภายใน 
 1. จุดแข็ง     

S1 นโยบายสง่เสริมสถานศึกษาให้บริการการศึกษาหลากหลายรปูแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งผลให้
ประชาชนมีทางเลือกและโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ มีเครือข่าย
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ท าให้มีการประสานงานมีประสิทธิภาพ 

S2 สถานศึกษาตระหนักและเนน้ความส าคัญของการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้
ผู้เรียนมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

S3 สถานศึกษาม/ีใช้หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นสง่ผลให้ครูมีทิศทางการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นเอกภาพ มีการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึง 

S4 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีอิสระและคล่องตัวในการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

S5 สถาบนัอาชีวศึกษามีหลักสูตรเฉพาะและมีการจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนเฉพาะทางตาม
สมรรถนะและมีการใช้วสัดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการปฏิบัติจริง
และ ให้บริการชุมชน (Fix it center) ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาเปน็ที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และบุคคลภายนอก 

S6 สถาบนัการศึกษาตั้งอยู่ท าเลที่เป็นประตูสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ(ลาว,พม่า,จีน) ท าให้สามารถรับ
ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 

S7 ผู้เรียนการศึกษาพิเศษได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่เหมาะสมและตรงประเภทความพิการให้
สามารถด าเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสุข 

S8 จังหวัดเชียงรายมีสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถจัดการศึกษารองรับผู้เรียนที่จบการศึกษาทุกระดับ  
 

2. จุดอ่อน 

W1 คุณภาพของผู้เรียน นักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

W2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและคุณวุฒิไม่ตรงสาขา ขาดความ
มั่นคงในอาชพี ขวัญและก าลัง 

W3 สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน มจี านวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทุกด้าน  

W4 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาไม่เพียงพอและไม่รองรับกับสถานการณป์ัจจุบนั 

W5 โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานทางการศึกษา มีสายการบังคับบัญชาหลายชั้น ส่งผล
ให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเป็นไปได้ช้า 

W6 การติดตามชว่ยเหลือผู้เรียนยังด าเนินการไดไ้ม่ครอบคลุม ทัว่ถึง สง่ผลต่อการออกกลางคนัของ
ผู้เรียน นักศึกษาทุกระดบั 

W7 การบริหารจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ  

ไม่มีระบบบริหารจัดการทีช่ัดเจนส่งผลต่อการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1. โอกาส 

O1 นโยบายของรัฐส่งเสริม สนับสนนุให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการลงทุนทาง
การศึกษา ท าให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ
ในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน และการพฒันาทักษะชีวิตของประชาชนโดยยึดตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

O2 การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และผู้รับบริการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง 

O3 หน่วยงานองค์กรต่างๆ ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความเชื่อมั่น 
ตื่นตัวและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

O4 จังหวัดเชียงรายเปน็เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประตูการค้าชายแดน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ในอนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มน้ าโขง ส่งเสริมนโยบายในการเปิดโอกาสทาง 

การศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาตา่งชาต ิ
 
 
 

2. อุปสรรค 
T1 ผู้ปกครองสว่นใหญ่ยงัยากจน  ไมส่ามารถสง่บตุรหลานเรียนต่อในระดบัที่สงูขึ้น  แม้รัฐบาลจะมี

นโยบายสนับสนนุค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผลให้ผู้ปกครองบางคนต้องใหบุ้ตรหลาน 
ไปท างานหาเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย ก่อให้เกิดปัญหาเด็ก
ตกหล่น และออกกลางคันจ านวนมาก  

T2 ผู้ปกครองของเด็กพิเศษมีถิ่นที่อยู่อาศัยห่างไกลและมีฐานะยากจน ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับบริการ
ตามแผนที่ก าหนด และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต้องออกไปท างานตา่งจังหวัดและทิ้งลูก
ให้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนไมไ่ด้รับการดูแล พฒันา เท่าที่ควร 

T3 ค่านิยมของผู้ปกครองในการสง่เด็กเข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม ท าให้เกิดปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก และค่านิยมให้บุตรหลาน เรียนต่อในสายสามัญมากกว่าใน สายอาชีพ 

T4 ที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนหนึ่งอยู่บนพื้นที่สูง การคมนาคมไม่สะดวก มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการจดัการเรียนรู้ให้แก่เด็กไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ และการเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

T5 สภาพพื้นที่บางแห่งไม่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนขาดความตระหนักในการน าเทคโนโลยี
ไปใช้ให้เหมาะสม  

T6 การด าเนนิงานบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ ได้แก่ การยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล เปน็ต้น    

T7 ความร่วมมือและการส่งเสริมคณุภาพการศึกษาจากองค์กรอื่น ยังไม่ทั่วถึง ไม่เป็นรปูธรรม 
และมีส่วนร่วมน้อยในการจัดการศึกษาของคนพิการ 
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2. อุปสรรค (ต่อ) 

T8 การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการวางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็ก
และการรับผู้เรียน เปน็ต้น 

T9 จังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูป ไม่เพียงพอ 
ส าหรับการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจงัหวัดเชียงราย 

T10 สถาบนัครอบครัวไม่เข้มแข็ง และประชากรวัยเรียนในชว่งวัยรุ่น มีความเสี่ยงต่อยาเสพตดิ
และก่อปัญหาทางสังคม 

T11 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไมค่รอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนต่อสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ 

T12 รัฐบาลให้การสนบัสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 
T13 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ที่รวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด 

ปัญหาทางเพศ และอบายมุขแพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้งา่ยขึ้น 
T14 ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์  

โรคอุบัติใหม่ มีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพืน้ที่ 
 



ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 -2565) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ

โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ ความเป็น
สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง 

เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 2. เสริมสร้างคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 3. พัฒนาทกัษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
 4. เสริมสร้าง พัฒนา และด าเนินการตามระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 
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 เป้าประสงค์รวม 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  5. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ปี 2563 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงราย อยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA 
(Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (สช.) 

ร้อยละ 49 

3. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัตงิาน (สคบศ./
สช./กศน.) 

ร้อยละ 80 
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 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมัน่คง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 1. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 

 

1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิารในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธ ารงรักษาสถาบนัหลักของชาติ ยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
(กศน./สช.) 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ มีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (สช./กศน./สสก.) 

ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2. ผู้เรียนมี
สมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาด
งานและประเทศ 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การพัฒนาภาษาตา่งประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ/ดา้นการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากข้ึน (กศน./สช.) 

ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 3. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

4. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้น
ไป เพิ่มข้ึน (สช.) 

ร้อยละ 49 

5. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีไ่ด้ผา่นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยู่ในระดับคุณภาพดีมากข้ึนไป (สช.) 

ร้อยละ 80 

6. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัตงิาน (สคบศ./กศน./
สช.) 

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวยั (สช.) ร้อยละ 80 

8. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชพี สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องมากข้ึน 
(กศน./สช./สคบศ.) 

ร้อยละ 80 

9. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาจดักิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ 
จิตส านึก และวินัยการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน (ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม  
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ปี 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 4. ผู้เรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
10. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย (สช.) 

ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 5. หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

 

11. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) (คปท.) 

ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ์ 
    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ 
    2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
     3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ      
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  สร้างโอกาสและความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   4.1 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 

    5.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
    5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 



ส่วนที่ 4 
ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

รายการ 
 รวมงบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์

ที่ 
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

 

1. งบด าเนินงาน  2,533,886  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 2,141,886   
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000   

2. งบรายจ่ายอ่ืน  1,243,230  
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900  5 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ

พัฒนาการศึกษาพืน้ที่ชายแดน ระดับจังหวัด 
 

73,800 
  

5 
2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร ์
 

80,000 
  

5 
2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด  
 หมายเหตุ งบประมาณตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ระดับส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัเชียงราย จ านวน 113,900 บาท  
เป็นงบประมาณโครงการที่ได้รับจาก สป.ศธ. 45,400 บาท และ 
เป็นงบด าเนินงานค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จ านวน 68,500 บาท) 

 
45,400 

  
5 

2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

 
100,000 

  
5 

-กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา    
2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเปน็พลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 

299,480 

  
 
1 

-แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
-กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
-กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 

2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยในระดบัพื้นที ่

 
122,900 

  
3 

2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 155,000  3 
2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education) 327,750  3 

รวมทั้งสิ้น  3,777,116  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ต าแหน่ง กลุ่ม/หน่วยท่ีขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 กลุ่มโครงการ 1  299,480.00   299,480.00  
กลุ่มโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน 

1  299,480.00   299,480.00 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
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ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
-กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
-งบรายจา่ยอื่น 
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  

  
 
 
299,480 

   
 
 
299,480 

        

-โครงการสร้าง
และส่งเสริม
ความเป็น
พลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัต ิ
 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน ได้ศึกษา 
เรียนรู้พระราช
กรณียกิจของพระ
ราชวงค์จักร ี
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีเจตคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มี
โอกาสท าหนา้ที่
เป็นพลเมืองดี มี
พื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง และมี
คุณธรรม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้น ม. 
1–3, ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ของหน่วยงาน                  
ทางการศึกษา
สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ
และสังกัดอ่ืน 
ตลอดจน
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องใน
จังหวัดเชียงราย  

เชิงปริมาณ 
นักเรียน 
ข้าราชการ 
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษาสังกัด
กระทรวงศึก
ษาธิการ และ
สังกัดอ่ืน 
ตลอดจน 

 299,480   299,480 1 1 1 1 1  1 1 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้
ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ได้เรียนรู้น
วัตวิถีของท้องถิน่
และชุมชน มี
จิตส านึกรักและ
ภูมิใจในท้องถ่ิน
และชุมชนของ
ตนเอง 

นักเรียน 
นักศึกษา 
จากสถาน 
ศึกษาทุกสังกัด
ในจังหวัด
เชียงราย 
จ านวน 
200 คน 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 100 ได้
เรียนรู้ พระ
ราชกรณียกิจ
ของพระราช
วงค์จักร ี
มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง  
ได้เรียนรู้นวัต
วิถีของท้องถิน่ 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้องใน
จังหวัด
เชียงราย 
นักเรียน 
นักศึกษา 
จาก
สถานศึกษา 
ทุกสังกัดใน
จังหวัด
เชียงราย 
จ านวน 
200 คน 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 100 ได้
เรียนรู้ พระ
ราชกรณียกิจ 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  และชุมชน มี
จิตส านึกรัก
และภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ชุมชนของ
ตนเอง  สามารถ 
น าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ของพระราช
วงค์จักรี 
มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง  
ได้เรียนรู้นวัต
วิถีของท้องถิน่
และชุมชน มี
จิตส านึกรัก
และภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ชุมชนของ
ตนเอง  
สามารถน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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5.2 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ต าแหน่ง กลุ่ม/หน่วยท่ีขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

0 กลุ่มโครงการ -     -  
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5.3 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ต าแหน่ง กลุ่ม/หน่วยท่ีขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 กลุ่มโครงการ 3  91,430.00 176,600.00 337,620.00 605,650.00  
กลุ่มโครงการปรับปรุง
ระบบการเรียนรู้ 

3  91,430.00 176,600.00 337,620.00 605,650.00 กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

-แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
-กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-งบรายจา่ยอื่น 
-กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 

  
 
 
91,430 

 
 
 
176,600 

 
 
 
337,620 

 
 
 
605,650 

        

1. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนนุการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ในระดับจังหวัด
เชียงรายให้มี
คุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
ที่ก าหนดไว้ โดย
บูรณาการการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการ 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวน
ผู้บริหาร ครู 
ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย และ
บุคลากรที่
เก่ียวข้องที่
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ศักยภาพใน
การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ม ี

1. จ านวน
ผู้บริหาร ครู 
ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย และ
บุคลากรที่
เก่ียวข้องที่
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ศักยภาพใน
การจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ 

 20,730 37,600 64,570 122,900 3 12 12 1 8  3 3 



 

62 

 

 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 จัดการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อขยายผล 
และต่อยอดการ
ด าเนินงาน
เก่ียวกับการน า
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รปูแบบ/
แนวปฏิบัตทิี่ดี
เก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ไปสู่หนว่ยงาน/
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยให้
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงมากข้ึน 
3. เพื่อนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม  

พัฒนาการ
สมวัย จ านวน 
100 คน 
2. ร้อยละ
สถานศึกษา/
สถานพฒันา
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม 
สนับสนนุ 
และพัฒนาให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
(ร้อยละ 50) 
3. จ านวน
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม 
รูปแบบ และ 

มีพัฒนาการ
สมวัย จ านวน 
100 คน 

2. ร้อยละ
สถานศึกษา/
สถานพฒันา
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม 
สนับสนนุ 
และพัฒนาให้
มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
(ร้อยละ 50) 

3. จ านวน
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม  
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 ส่งเสริม สนบัสนุน
และพัฒนาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน/
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย โดย
บูรณาการการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย 

แนวปฏิบัตทิี่ดี
เก่ียวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มี
การน าไป
ขยายผล ต่อ
ยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน 
สถานศึกษา 
หรือสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใน
จังหวัด
เชียงราย 
จ านวน 2 
ผลงาน 
 

รูปแบบและ
แนวปฏิบัตทิี่
เก่ียวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มี
การน าไป
ขยายผล ต่อ
ยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน 
สถานศึกษา
หรือสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใน
จังหวัด
เชียงราย 
จ านวน 2 
ผลงาน 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน 
ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย และ
บุคลากรที่
เก่ียวข้องกับ
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัยได้รบั
การพัฒนาให้
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัด
การศึกษา 
การส่งเสริม
และพัฒนา
เด็กปฐมวัยตาม
แนวนโยบาย  
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  เป้าหมาย และ
ข้อก าหนด
ของระเบียบ 
กฏหมายที่
เก่ียวข้อง 
2. สถานศึกษา/
สถานพฒันา
เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม 
สนับสนนุ 
และพัฒนาให้
สามารถจัด
การศึกษา 
หรือจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได ้
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  อย่างมี
คุณภาพ 
ต่อเนื่อง 
3. ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม 
รูปแบบและ
แนวปฏิบัตทิี่ดี
เก่ียวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีการ
น าไป
ประยุกต์ใช้ 
ขยายผล หรือ
ต่อยอดใน
หน่วยงาน 
สถานศึกษา
หรือสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้วย 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  วิธีการและ
รูปแบบที่
หลากหลาย
เหมาะสม 

              

2. โครงการ 
Coaching 
Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

1. เพื่อนิเทศ
โรงเรียนตามแนว
ทางการนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
บริหารจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดบั
จังหวัดที่มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที ่
2. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
นิเทศ ติดตาม  

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน
ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม
และประเมนิผล 
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 
ครอบคลุมทุก
โรงเรียนใน
จังหวัดผ่าน
ทีมนิเทศ 
Supervisor  

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

 50,700 54,000 50,300 155,000 3 12 12 1 8  3 3 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 และประเมินผล
การบริหารจัดการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดบั
จังหวัดเพื่อพัฒนา
การศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียน 

Teams ของ
จังหวัด 
2. มีเอกสาร 
รายงานการ
นิเทศ ติดตาม
และประเมนิผล
การบริหารจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานใน
ระดับจังหวัด
ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของ
พื้นที ่
เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
มีเครือข่าย 

ผ่านทีมนิเทศ 
Supervisor 
Teams ของ
จังหวัด 
2. ร้อยละ
ของนักเรียน
ที่คะแนนผล
การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-
NET) ในแตล่ะ
วิชาผา่นเกณฑ์
คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป 
เพิ่มข้ึนจากปี
ที่ผ่านมา 
3. มีรายงาน
การนิเทศ 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  ความร่วมมือ
ในการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การบริหารจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มี
ความสอดคล้อง 
เหมาะสมตาม
บริบทของแต่
ละพื้นที ่
2. โรงเรียนมี
คุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น โดยดูได้
จากผลการ
สอบโอเน็ต 

โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมา
ยเพื่อใช้เป็น
แนวทางใน
การนิเทศในปี
ต่อไป จ านวน 
1 เล่ม 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

3. โครงการ TFE 
(Team For 
Education) 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

1. เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา และ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และที่
เก่ียวข้องระดับ
จังหวัด 
2. เพื่อพัฒนา
รูปแบบการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู ้
และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
การพฒันานักเรียน
ของสถานศึกษาที่
มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับชาต ิ

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

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

 20,000 85,000 222,750 327,750 3 12 12 1 8  3 3 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 ขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ ากว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 
50 เพิ่มข้ึน 
3. เพื่อให้
สถานศึกษามี
รูปแบบในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ส่งผล
ให้คะแนนร้อยละ
ของนักเรียนที่
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชาผา่นเกณฑ์
เพิ่มข้ึน 

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

รูปแบบการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
และการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้
เก่ียวกับ
รูปแบบ/แนว
ทางการ
พัฒนา
นักเรียนที่
คะแนนผล
การทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ ากว่า
เกณฑ์คะแนน 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  พื้นฐานแต่ละ
วิชาผา่นเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. มศีูนย์กลาง
ข้อมูล
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
ระดับจังหวัด 
เพือ่ส่งเสริม
การจัดการ
เรียนรู้ในการ
สร้าง
คุณลักษณะที่
จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2. หน่วยงาน
ทางการศึกษา
และสถานศึกษา 

ร้อยละ 50 
เพิ่มข้ึน ใน
ระดับจังหวัด
อย่างน้อย 1 
แนวทาง 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  เกิดการพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนว
ทางการพฒันา
นักเรียนที่
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ ากวา่
เกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 
เพิ่มขึ้น ใน
ระดับจงัหวัด
ร่วมกัน 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  3. สถานศึกษา
มีร้อยละของ
นักเรียนที่
คะแนนผล
การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละ
รายวิชาผ่าน
เกณฑ์เพิ่มข้ึน 
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5.4 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ต าแหน่ง กลุ่ม/หน่วยท่ีขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

0 กลุ่มโครงการ -     -  
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5.5 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ทศนิยม 2 ต าแหน่ง กลุ่ม/หน่วยท่ีขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 กลุ่มโครงการ 5 7,040 44,960 136,340 218,260 406,600  
กลุ่มโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน 

5 7,040 44,960 136,340 218,260 406,600 1. กลุ่มนโยบายและแผน 
2. กลุ่มอ านวยการ 
3. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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ตามรางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
-งบรายจา่ยอื่น 
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
7,040 

 
 
 
 
44,960 

 
 
 
 
136,340 

 
 
 
 
218,260 

 
 
 
 
406,600 

        

1. โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
เชียงราย 

1. เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาของ
จังหวัดในทุกด้าน 
และมีความ
สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับกรอบ
ยุทธศาสตรช์าติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สบิสอง 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชมุ
ทบทวนแผน 
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 
มีแผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย 

-จ านวน
ตัวแทน
หน่วยงานที่
จัดการศึกษา
ในจังหวัด
เชียงรายเข้า
ร่วมประชุม
ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
เชียงราย 

 12,000 12,000 14,900 38,900 6 20 2 6 11  5 5 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 (พ.ศ.2560-2564) 
นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ.2558-2564 
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 
(Sustainable 
Development 
Goals : SDGs) 
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิ
การ จุดเน้นเชงิ
นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ 

เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทาง
ในการพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย 
3. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 
มีแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 
(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) 
เพื่อใช้เป็นกรอบ 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 กระทรวงศึกษาธิ
การ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษาของ
ภาค ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์พฒันา
จังหวัด และ
บริบทของพื้นที ่
2. เพื่อทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย
ในลักษณะ
ต่อเนื่องแบบ 
Rolling Plan ซึ่ง
จะต้องมีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงใหม่ให้ 

แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. หน่วยงานที่
จัดการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 
ร่วมกันทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย
ที่มีความ
สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับ
ร่างกรอบ
ยุทธศาสตรช์าติ 
ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-
2581) แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 ทันต่อสถานการณ์
ทุกปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี 
ให้มีการคาดการณ์
และมองเชิงรุกไป
ช้างหนา้ รวมทั้งมี
การยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้น 
3. เพื่อจัดท า
แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (ฉบบั
ปรับปรุงตาม
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) 

และสังคม
แห่งชาติ ฉบบั
ที่สิบสอง (พ.ศ.
2560-2564) 
นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ.2558-
2564 นโยบาย
รัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
จุดเน้นเชิง
นโยบายของ 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษา
ธิการ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
ของภาค 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 
และบริบทของ
พื้นที ่
2. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
และหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษา
ในจังหวัด 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  เชียงราย น า
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย
ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการ
พัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด
เชียงราย 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

2. โครงการจัดท า
แผนปฏบิัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2562-2565) 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัด
เชียงราย 

1. เพื่อทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2562-2565) ของ
จังหวัดเชียงราย 
เพื่อน ามาเป็น
กรอบในการจัดท า
แผนปฏบิัติ
ราชการการศึกษา
พื้นที่ชายแดน 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัด
เชียงราย (ฉบบั
ปรับปรุงตาม
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) 

เชิงปริมาณ 
1. ศึกษาบริบท
และลงพืน้ที่
จัดเก็บข้อมูล
การท า
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดนจาก
หน่วยงานทาง
การศึกษาใน
พื้นที่ที่ติด
ประเทศเพื่อน
บ้าน ได้แก่ 
อ าเภอแม่จัน 
แม่ฟ้าหลวง 
แม่สาย เชียง
แสน เชียงของ 
เวียงแก่น และ
อ าเภอเทิง 
 

-จ านวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
พื้นที่ชายแดน
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2563-
2565 จังหวัด
เชียงราย 
จ านวน 1 ฉบบั 

  49,020 24,780 73,800 6 20 2 6 11  5 5 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 ส าหรับใช้เปน็
เครื่องมือในการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารหนว่ยงาน
และหน่วยงานที่
ด าเนินการจัด
การศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัตไิด้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
2. เพื่อจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจ าป ี

2. จัดประชุม
เพื่อทบทวน
แผนปฏบิัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2563-2565) 
ของจังหวัด
เชียงราย และ
แผนปฏบิัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
จังหวัด
เชียงราย (ฉบบั
จัดท าค าขอ
งบประมาณ 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 งบประมาณ พ.ศ.
2563-2565 
จังหวัดเชียงราย 
เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางหรือ
แนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 

รายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.
2564) 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

3. โครงการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ใน
ระดับจังหวัด 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

1. เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายการ
ตรวจราชการ โดย
บูรณาการข้อมูลที่
สนับสนุนการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ใน
การจัดการศึกษา
ระดับจังหวัด 
2. เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า 
ความส าเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะใน
การจัดการศึกษา
ต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษา
และหน่วยงาน
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
เชียงรายได้รบั
การตรวจตดิตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
2. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 
มีสรุปรายงาน
ความก้าวหน้า 
ความส าเร็จ 
ปัญหา อปุสรรค 
และข้อเสนอแนะ
ในการจัด 

1. ร้อยละ 
100 ของ
สถานศึกษา
และหนว่ยงาน
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
เชียงราย 
ได้รับการ
ตรวจติดตาม
ประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร ์
2. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย มี
สรุปรายงาน  

7,040 32,960 25,320 14,680 80,000 6 20 2 6 11  5 5 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 3. เพื่อร่วมลง
พื้นที่ตรวจ
ราชการกับคณะ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ตาม
แผนปฏบิัติการ
ตรวจติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563  
 

การศึกษาตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษา
และหน่วยงาน
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
เชียงรายทีไ่ด้รับ
การตรวจตดิตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
สามารถสะท้อน
ข้อมูลให้กับ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
ได้อย่างมี
คุณภาพ 

ความก้าวหน้า 
ความส าเร็จ 
ปัญหา 
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
ในการจัด
การศึกษา 
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กลุ่มโครงการ/ 
โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  2. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
มีสรุปรายงาน
ความก้าวหน้า 
ความส าเร็จ 
ปัญหา อปุสรรค 
และข้อเสนอ 
แนะในการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
และได้ข้อมูลที่
สามารถน าไปสู่
การบริหาร
จัดการ เพื่อ
น าไปแก้ไข 
ปรับปรุง 
พัฒนางาน 
ต่อไป 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

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

-เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พฒันา
บุคลากร และ
ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ให้ได้มี
ความรู้ 
ประสบการณ์ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน รองรับ
การปฏิรูป
การศึกษาใน
ภูมิภาคได ้
 

เชิงปริมาณ 
-บุคลากรของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย 
จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
-เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและ
หน้าที่ของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้
เพิ่มพูนและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงาน
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
และเป้าหมาย
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย 

   113,900 113,900 6 20 2 6 11  5 5 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

5. โครงการ
ขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไก
ของ กศจ. 

1. เพื่อสร้าง
แนวทางและ
ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย
โดยผ่านกระบวน 
การมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการ 
หน่วยงาน 
สถานศึกษา 
ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาน
ประกอบการ และ 

เชิงปริมาณ 
1. สนง.ศธจ.
ชร.มีแนวทาง
และตัวชี้วดัผล
การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย 
2. สนง.ศธจ.ชร.
มีข้อมูลส าหรับ
การรายงาน
ความกา้วหนา้
ทุกไตรมาส 
เชิงคุณภาพ 
-แนวทางและ
ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนนิงาน 

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

  50,000 50,000 100,000 6 20 2 6 11  5 5 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

 สถาบนัที่จัด
การศึกษาอื่น 
2. เพื่อให้มีการ
ก ากับ เร่งรัด 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์พฒันา
การศึกษาจังหวัด
เชียงรายตาม
ตัวชี้วัดการก าเนนิ
งาน 
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการ
จัดการศึกษา 

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

และสอดคล้อง
กับศักยภาพ 
อัตลักษณ์ 
และภูมิทาง
สังคมของ
จังหวัดที่
แตกต่างกัน
ตามบริบทซึ่ง
ก าหนดขึ้น
อย่างมีส่วนร่วม
และผา่นความ
เห็นชอบของ 
กศจ.เชียงราย 
2. สนง.ศธจ.ชร.
มีตัวชี้วัดผล
การด าเนินงาน
ขับเคลื่อน
แนวทาง 
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กลุ่มโครงการ/ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

  และสถาบันที่
จัดการศึกษา
อื่นตามบริบท
ของจังหวัด 

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

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20 
แผน

แม่บท 
แผน

ปฏิรูปฯ 
แผนฯ 

12 
นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ ย.สป 
หลัก เร่งด่วน 

   อัตลักษณ์ 
และภูมิทาง
สังคมของ
จังหวัดที่
แตกต่างกัน
ตามบริบท 
ซึ่ง กศจ.ชร.
ให้ความ
เห็นชอบและ
มีส่วนร่วมใน
การประเมิน 
3. สนง.ศธจ.ชร.
มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
ต่อ กศจ.ชร.
ทุกไตรมาส 
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ส่วนที่ 6 
ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ก าหนดให้
หน่วยงานในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  

  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 
302 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส 

 ทัง้นี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี 
และให้มีการรายงานตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

  ไตรมาสที่ 1 ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
   รายงานภายในวันที่ 15  มกราคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม-มีนาคม ของปีงบประมาณ 
   รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน-มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
   รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 4 ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของปีงบประมาณ 
   รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
 1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุด
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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  2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ
โครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
-เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเมื่อสิ้นสุด

การด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
-รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 

2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 

 
 
 

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



96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



~ ~ 

111A li'\Q 1 ltLt-lelf1.L~f1.~11J\.~IJL!Jf1.Q 1 ltLt-lel~t-L,\}:::~11 ~~111,1:-_Q>t-@.ll. 
" I> .. r9 b • 

IAib~lblb,\ft-B~lei~@.IJ l§l~i11,t-_Q>n. t 1AlJ1:::~[1.1J IAib~:::W IA,Lj;l,IJ~~LIJf'\.L~~WLit M.LlJfUlelt-L}!Jit&!J1 C9J C9J 

M,LlJfU~rt:::~11 le!LlJ@.it!J1 J:-Ljt,IA, ro ~':' 

1:-L~@.l§l~t-_Q>n. tn.R.LR.:::~f\:::~11 Lj;l,IJ ~IJ,tl f1.11~11J ,tJ.Ib,\;l~t Lj;l,IJ~~LIJ~ _Q>~LIJn.n~Jib,tJ.~J lt~1t-~ ®'C9J 

l!lU9M.M. 'Ill 
... "' 

111A, fl.[} 1 ltLtlelf'\.L~f'\.M,f'\.lb~IJ L!Jf'\.f} 1 ltLt,lel 
~ " Ji' " ~ ~ b 

~t-L,\,1::: ~11 ~ ~111,1:-_Q>t-@.ll.IAib~lblb,\ft-B~lell§l@.IJ~ t-~[1. 11f1.11~[1. 1 ltLtlellbkt-B~Lj;l,IJ ~~LIJ f'\.L~~l!l LltM.LlJfU lellb~:::W 11 

Lj;l,IJ~~LIJ f1.L!fi:-LIAL~It@.~li1, mLt-lell§l~ le!LlJ@.it!J11tLt-lelt-L}IJ IJLIJ B111 Ll11l.@. ~ 1 f1.L~f1.Q 1 l§l~i11,t-,Q>Eo t 111§)1 ~LIJ 

Lrud\n,n, 11 l§l ~111,t-_Q>n. LLj;l,IJ ~f.LIJ Ln.~~f.LIJW ~t-Bn.IJ 111 Ltt-11~ 1 l§l~i11,t-_Q>f.LIJ£L~IJ~n.Lt-IJ ,tJ.L~ 
M.WIA.Il~t·<SI I' A #"DV 

t}i:-~!ft L. f.L1Jil.Lf.~g[bf1.1':l11 t-Bil.fu~ L~:::f.LIJ 
" 

[bt~J t-~11 11 B}lbl1 ~ 1 l'>~IJ1 ( f.f.!J~,Q>Ibk~t~ruLrt:::t[blbt-ltLWt-t[1.1bkf1.1b,(1~) 11L~t-11~ 1~~111,t-_Q>~LIJ£Lj;biJ~f1.Lt-IJ,tJ.L~ 

t-@.il. lli<UlC9J '\.I'M. fULrt:::f.[blbt-UL~:::f.[b ,f.LIJil.Lf.~,Cbg[bn.l':l11 (t-L~) L,\A~,Q>~t f1.1':l11:::~1111Libl11f1.1t~IJ 
fl.,tJ. lb,(,b~ ® f'\.WL~ f.LIJ£Lj;biJ~t-t-f.IA:::Wl§l~f\f1.Lt-l.l,tJ.L~ 
" ~ 

~t L.f1.1':l11t-~~tt~11~L1Jf1.Q.1L_\!l@p111~1 f1.Lt-11tf1.111,tlli1,~n,~t-@.ll.~l':lf1.t;1:::tf1. ltLl!ll§l~ ~kt-~1 lb,\;JL1J~L1Jf1.t 

BUt-B~lel1 n.~; 1Eo t B~ 1 f.LU£Lj;biJ~t-t-tiA:::w l§l~[bn.Lt-IJ ,tJ.L~t-Bil. ( tt~Jl§l ,Q>Ibk!ft~ru Lrt:::t[bn.t-rt:Lw t-tfblbkf\lb,Cb~) 
llic_;:p~· \.!' M. ru Lrt,:::f.[blbt-UL~:::t[b ~ L 1Jil.Lf.~,Cbgf1.n.l':l11 1:-~!ft f. LIJ£Lj;l,IJ ~1:-t,~~:::W l§l~f\f'I.Lt-IJ,tJ.L~Ib,\;1 lb@.IJ :::~[1. 
M.Ll!£1A~:::t[bl§l\,!1~ tn.Lt-~,Cbg[b~LIJn. tt-LIAt-n. 1m1; 1,!Hl§l,l;lt-~n. 111 E-fl.li1,/1t~IJ :::~11 n.Lt-11E-f1.111,tli11,~n,D~:-Bil. 

b 

~l':lf1.t;1:::t[1. ltLl!ll§l~ l§lkt-~ 1 lb,\;JL1JtLIJf1. tBUt-G~lelmQ 1Eot B~ 1 n.~ (U!Jl§l_Q>1bk!fU1fULrt:::tf1.1bt-ltLl!lt-f.f1.1bkf1. 

lb,(1~) 11 Lf.t-11~ 1 l§l ~111,t-_Q>f.LIJ£Lj;biJ ~n.Lt-IJ,tJ.L~t-@.~ lli<U>C9J . \.!·. M. ru"Lrt:::tf1.n.t-UL~:::tf1.f.L1Jil.Lf.~g[bn.l':l11 L,\Al§l_Q> 
b 

!ft 1:-ll:f1.1':l11 :::~11 11 Llbl11 f'\.lt~IJ f.LIJ£Lj;biJ ~t-t,tiA:::Wl§l~[bfl.Lt-U,tJ.L~IJ Ll'>fULit:::tf1.1bt-f.f.!Jl§l_Q>Ibk~t 11 L~t-11~ 1 l§l~ll1,t-_Q> 

~LIJ£Lj;biJ~n.Lt-IJ,tJ.L~ lliC.;l>C9J 'kfM. fULrt:::~fbn.t-Un.tt-~ lliC.;l>C9J '\.I'M. fULrt:::f.[bn.t-Un.tt-~ ~Lil.}WIJL\.!QIA~ 

~t 11 LlJIAib[t11n.l':l11 :::~11 ~Lil.}WIJL\.!QIA~Ib,l;lt-@.~lell§l@IJ~ t lli n,~:::f.f'\.1':111 t-tf1.1bkf1.~kt-@ll.f1.Lt-11tfl.li1,~ t lb@.il.f'\.~ 1 

C9JC.:PC9J It lei Ln.~ C9J® ~fl.~@. p1 ~l!lf'\.lt~k :::ru lei~ ltlb,\;1 f\W IJ fl. ,I;! lb@.IJ:::tf1.f1.~!LJ~LIJ f'\.Llj!J::: ~11 l'>\J f.LlJt-@.il. 

L~lt~ltLt,lel \.!lA 1 :::t[bt-@.il.fU Llt:::tf1.n.t-f1.t1 t-~L1JI:-~Itt,~ t-B]>W~1~f1.~f1.1':l11 :::~11 LlJIJ~kB~t-~m1~~l!lf1.1t~k:::fUlel 

t-@.il.I1Libl11 f1. ~Lil.t-~ 111tlelt-~:::~11 l'>\J~j;\,f.\.11 Lf'\.~~f'\.1':111 \.!lA 1 :::t~[big[b~LIJf'\.1':111 1Aib[t11n.l':l11 ~Lil.}WIJL\.!QIA~ 
t-~ t-t}L,\el11l§ll ftt @.~111,f1. t @.~f.LIJ fl.Q. 1 L_\!l~LIJ t-~[1. 11f1.11 ~f\1@.~111, t-tf1.1bkf1. IJ~1 IJ 11:::l'>~~t-lellt!J@.~i11,f1.Q 1 L~ltLt,lel 

~l§lt l'>\Jf.Ll!L~f'\.l!lt-Bil.l'>\Jf.Ll!f'\.t-IAibiA~LIJ~~ t l§l_Q>~LIJil.Lf.f'\.t-~N l§lf1.111,L1J fW L~l!l Lit C9JC.:PC9J '\.!' M. (C9J ~lb,(1~) 

l§l lA t-@.it1n.Libf. L IJ l'> IJ f.Lii1,f.lbf. L IJQt,;: ~11 IA.fU IJ1 IJ ~111,11 t,l§l Lt-L 1J [jj;l,ll!J ll.Lf. :::tM.:::~11 l'>IJ f.LlJt-@ ll.l'>f. 1 L!JitLt-lel ~ tll.t-W roro r;:.. 11 ~ ...,.. P::."=" , na f1i 1 r=-...,.. 1=' o ro ro ro 

:::~11 l'>\J~Ll!t-Bil.£1Alm~~l':l l'>\Jf.Ll!t-@.il.l1 Llti11,LQ. 1 f'\.@.l!lf'\.].:::~~11 1:-@.ll.~LIJf'\.Q. 1 L_\!lf.LIJf'\. ~ tt-B~ :::l'>~fULit:::t~m 
:::~11 L~U :::11:::t, f1.@.l!lf1.]-t-@ll.l§ll1~1 :::~11Lf.~t-@.~ (®) lt~l!lf.LIJil.Lf.n.t-~t-@.ll.f.LIJil.Lf.~,(1g[bn.l':l;1 l§lf'\.li1,L1JUIJ 

(C9J) LJ:111,t-t,~f.L1Jf1.Q1H ~LIJil.Lf.~gf1.n.l':l11 L,\A~_Q>t-B~f.LIJR.Lmt-~ l§lt l'>\Jf.Ll!ltLl!lf.LIJfl.Q. 1L_\!l:::l'>f1.@.~ (®) t}t-~ 
~,Cbg[b~LIJil.Lf.f'\.t,~~t ~kt-Bil.l'>\Jf.Ll!@~£1Abrt~~l':ll§l\,!1~tB~1~LIJil.LULii1,~1bf.LIJ L~Hl§lf1.111,L1J~t ~ Lf.~Lit , ' 

C..:ID:PC91 . \.!' M, l§l 1At-@.it1n.L lb~ LIJ l'> IJf.LMibf.LIJQ t,;: ~11 IA.fU IJ 1IJ ~111,11 tl§l L tLIJ[jj;l,[jiJ ll.L f. :::t M.ltL l!l I'=' F' r;:.. l1i ...,.. ...,.. p::.."O::r .fl ro 11 • I'=' 

( ~~~~~lbk,lf1,l1fU Llt;;~[blbt-ltLW t-t[blbkfblb,(,bO) 

11Lf.t-11~1l§l~li1,t-~W.i£Lj;biJ~f1.LW,tJ.L~t-@.il. lli<U>C9J'kl'M. fULrt:::~[1.1bt-UL~:::t[b~LIJil.Lf.~,Cbg[bn.l':l11~,tthBBil. t-!!~1 

lli<U>C9J ltle!LlJj;b[jM, ~C9J IA,f1,t, I ~C.C9JO Q\.1 lA 
F' ro F' 

11L~t-11~ 1 l§l~li1,t-~f.LIJ£Lj;biJ~f1.LW,tJ.L~ f'\.1':111 ;;~11 11Libl11 f'\.lt~IJ !:.I...UJM .. !:.n.t~ 
96



I!>.Gn ~~tnVi'm~~i"l.l1m':i Vi'n~~i"l.l1~'Vl LL!;l~VJn~~~il'lLLtl~L~m.J'Vlm~I?1'U 'Vlnth~b.fl'Vlbou 
'U ' ' 

~.:Jm ~b ~ e1 L?f111?f~1-:J i'lrum'Vl~il'l~~ bb"~?f111 1 ':iflu1'U 1'11Vi''U~eJ m111 b u~ EJ'U bb '\.J!;l-:)"1] eJ.:J61-:J 1'111 bb!;l~ 1" n 
' 

hco:: L?f111?f~1-:J ~~'U1 LL!;l~~1LiJ'Um':il'l111':i~'U'Ufhn'U ~~m11 u':i~LiJ'U~"m':itJ1vm~~ 

m':i~f1~1"1leJ.:JVI'I.bEJ.:J1'U ?ffl1'U~f1~11'U~.:JVI1~eJ~1-:Jiiu1~~'VlTI.fi1Yl 

1!>.~ 'U':iW1f1111'11111~'J:wiieJ 1 'Uf111'U1VI1':i ~ (;lf11':i~ fl~1"1lel.:J'VlflVIU1EJ.:J1'U ?ffl1'U~ fl~11 'U 
'U ' 

~.:JV!i'~b ~eJ 1 ~'U';i';i"~"G11 b 1"ill'l111'U bEJ'U1tlf1':i~'Vl11-:J~fl~1Tif111bb!;l~-r~'U1!;1 ' ~ 

m. L'lhtl1~i'I-1A':i111 
0 IV q o::::t. QJ Cl.l oC:il .<:::Iii ..::::.. Q.l ~ 

Gn.<9l ?f1'Ufl.:J1'UI"lfl~15f111"il.:JVI1~b"IJEJ.:J11tJ11f111'U':iVI11bb!;l~f111"il~f1111"1fl~1bb'U'U\J1W1f111 

l'l111VI"'fl511111.fi'U1" 

Gn.l!> ~ b~EJ'U 1vl'1'Um1~fl~1bb"~b~tJ'U~I'l!;leJ~~il'leJ~1-:Jii i'l rum 'Vi vi'1fi.:J b?f11eJ.fl1i'l bb!;l~nVI n~~ 
'U 'U ' 

~"'il1LU'U1'UI"11'1111~~ 1!><9> 

Gn.Gn -15111 "l.l n 11m LL!;l ~'U i'l!;l 1 n 1'Vl1-:J m1~ n~1ii ?111 11r1 'U~~ci.:J ~"' ~ tJ n 11~ ~ 'U 1 VI n~~ ~ 
'U ' 

~1LU'U"llm~L~EJ'U1'UI"lm11~~ 1!><9> 
'U 

!C. ti1~L~'UV'V1Bf11if~i • 
EJ'Vl51"11?fl'l1~ (9) m1~~m1~n~1 L ~Bi'l1111~'Ui'l.:J"lleJ.:J61-:Ji'l11 LL!;l~U1~ L 'Vll"l"l.l1 ~ 
' ' ' 6-=1 - QJ 0 v oQt, QJ QJ odil lJ' q 

EJ'Vl51"11?fl'l1'Vl I!> f111~!;ll'lbL!;l~'Vl~'U1f11!;l.:Ji'l'U fl111"ilEJ LL!;l~'U11'lf1':i111 L'VleJ?f11-:J"ll~i'l1111?f11111fl 
' 

1 'Uf111LL -d.:J-iJ'U"lltl.:JU1~ L 'Vll"l 
6~ Q.l Q..l I V !1J QJ I -=! !11 

EJ'Vl51"11?fl'l':i'Vl Gil f111'Vl~'U11"1fltl.fi1'Vli'l'U'Vlf1"1J1-:J1EJ LL!;l~f11':i?f':i1-:J?f.:Ji'l11LLVI.:Jf111L1EJ'U1 
' ' 'U 

EJ'Vl51"11?fl'l1~ CO:: f111?f~1-:Jbtlfl1?f i'l1111L?f11tl.fl1i'l bL!;l~i'l1111LVhLVitJ11'Vl1-:Jf111~fl~1 
' 
EJ'Vl51"11?fl'l1~ ~ m1~~'U1U1::~'VlTI.fi1Yl"lltl.:J1::'U'U'U1VI11~~m1~n~1 
' 
·"' ~ tl Q ~ cr. Lu1tl1~if-1fi~1:W 1~L~'UV'V1Bf11if~1 • 
~- <9l ~ L~EJ'U 1vl'1'U f1 11 ~ fl~1~ii i'l W.fl1'Vl~ ?ftl~ i'l~eJ.:J L V1111::?f11 n'U fl 11 L?f111?f~1-:Ji'l11 11~'Ui'l.:J 

'U ' 

~.1!> ~ b~EJ'Uii?f1111fl'U~ LL!;l~i'l1111?f11111fl1 'Ufl11LL "ll.:J-iJ'U~?f'Utl.:Ji'l1111 ~tl.:J f111"1Jtl.:J l'l!;l1~-:J1'U 
'U 

LL"~U1::L'Vll"1 

~.Gil ~L~EJ'U 1vl'f'Um1~n~1~iii'lru.fl1'Vl LL!;!~iiVi'n~~"llB.:J~L~EJ'U 1'UI"11'1111~vll!><9l 
'U ' 'U 

~.CO:: ~ L~EJ'I.J 1vl'1'U beJf11?f'Vl1-:Jfl1':i~fl~1eJ~1-:JV(1fi.:J bL"~ L?f11eJ.fl1i'l 
'U 

~-ct VltJ1tJ.:J1'LI 1 'Uci1'U.fllJ.fl1i'lii1~'U'U'U1VI11~ ~m1~iiu1~~'VlTI.fl1Yl LL"~u1::~'VlTI~" 
'U 

" " oC:il Q.l .<::t. v 

11EJ"~Ltltl~'Vl.:J?f'U ~.:JbL'U'U 

~.:JL~EJ'U111 L ~eJ 1 U1~~"il11W1 Vl1fl L ~'U"I.leJ'U"lleJ 11911 U1~ 
<9>. B~ir~LL~'Uui]u~11"1.lm1 u1~"'il1tl.:J'Uu1::111ru 'Vl.l"l. l!>ctbGn "1JB.:Jihun.:J1'U~n~1i5m1 

~.:JVI1~L~EJ.:J11EJ (UU'UU1'UU1-:JI'l111-:J'UU1~111W~1vl'1'U~~?f11) 
' 

h ".:J'U111 1 'UVIU.:J~mL~.:JV!tJ1EJ.:)1'U~L~EJ1-1JeJ.:J 1?1'-:JLL'U'U 

-~~.d 
&~urY£ 
rv 

tu·uJ1cycv iTuiin1~11~u,, 
\ lnVt80'l1i~M-fflLilV-1171EJ 

'Vl."il~ 
(U!;!tl.:J tleJ'U'U1'U) 

~el1'U1tlf111fl~11'U bEJ'U1tJ LL"~ LL~'U 
'U ' 

97



~o~® Jlll~G\® ~o ·~tA.lntnnG~ &-Gl2tr~·!!·rvt. m&-nL.I2~~fbD 

t.rroa·aow®nue)d : 1!1?W::J 

W~;:!)~ ®JU'WJ> 0 ~LJ<!~lA.l 

®~;:!)~ ®JU'WJ> 0 if>M.)ttlA.l 

i'1,t':111;:1:2m;!LI1811'1,1t~U 

8Ltt-8~ 1 ~~111.t-]ltLU£Lf>l.U~ 

(LM1llt-M.Ll!~l'1,J<! mfbWL1'1,) 

~-~ 
Blll1rl,rtLlle!t-~!<!11Gil. ., ro 

11LtlA.~tf1.1 @.~ 1 Lrtr1,8~ 1 1:-~ 

t,~11t-LlA.&-Bfl.I:-~111.U~ 15d8 1111;:tt-LlA.tLJ<!UB1&-~~\ t}I:-X\8~1 11LtlA.~tf1.1B~1Lrt (ttl<!~]l11k~1,l11'tlLrt;:t[blb&-
. n t1i ' • 

rtLl{)t-tfl.11kf1.11.(1.0) 8Lt&-8~1~~111.&-]ltLU£Lf>l.U~1'1,Lt-U,tt.L~t-Bil. W~J>G) ·~z~·M. l'tlLrt;:J;.fl.lbt-QL!~;:J;,fl. UUQ.Lt 

~.(1,~[1.1'1,1':111 1:-~L!\I:-~ t-~11 lL,I:2U&-~tLU1'1,t} 1 L~~\8 Ltt-8~ 1 ~J111.1:-~tLU£Lf>l.U~nL&-U,tbL~ 

n,tt. 11.(1.0 ® nWL_\'l tLU£Lf>l.U~t-t,ttA.;:W~~fbM,Lt-U,tt.L~N L.i'1,t':111t-~Nl~11tLUM,t}1L~ 
" 1\ 

B~18~11'1,Lt-8lftMLII1.&,11t:JI:-Bil.1:2t:lr1,[!1;:t[b rtLl{)~~ ~kl:-~1 11~LlJtLUI'1,tB~&-B~Ie!m!J1JlotB~1 l'1,Lt-8t,ft111. 

1:-Bil. weyG) ·~z~·~v~, l'tlLrt;:tfblb&-QL_\'l;:t[b J;.LUQ.Lt~~f1.1'1,t:11m!J11:-1:2[1.11~~111.1:-]lUIA.~~111.t-]ltLUgLf>l.U~l'1,Lt-U,tbL~ 

~ t (ttl<!~]l11k~\~l'tlLrt;:t[bl1t-rtLl{)t-t[b11kfl.l1.("0) UU£Lf>l.U~t-t,J;.tA.;:W~~fbM,Lt-U,tt.L~t-@.il. W~J>G) ·~z~·M. 

l'tlLrt;:tfblbt-Q:L_\'l;:t[b tLUQ.Lt~.("~f1.1'1,t:111t-~~\UU£Lf>l.U~t-t,J;.tA.;:W~~fbM,Lt-U,tt.L~ ~rtLl{) 

8Ltt-8~1~~111.t-]ltLU£Lf>l.U~1'1,Lt-U,tbL~t-Bil. weyG) ·~z~·~v~, l'tlLrt;:t[b111:-QL_\'l;:t[b tLUQ.Lt~~fbnt:l11 8l~Lrtt-~~t-~ 

weyG) n8Lf>l.m w® ~n~t-1:2 w®o~;~oG)o g~z~ ~ ~~~n,t,~ tLU£Lf>l.U~t-WA;:w~~[bnLt-U,tt.L~B~t-,tbll1. t-~1:-L~ 

tLU£Lf>l.U~t-t,J;.tA.;:W~~fl. 

(ttl<!~]l11k~l~l'tlLrt;:t[blb&-ltLl{)l:-t[b11kf1.11.(1.0) 

8Ltt-8~1~~111.1:-]ltLU£Lf>l.U~nLI:-U,tbL~t-Bil. W~J>G) ·~z~·~v~, l'tlLrt;:J;.fl.lbt-QL_\'l;:t[b UUQ.Lt~.("~fi.M,t:111 

OOOJU'Jl 8Lti:-8Q.r~ 8Lti:-8Q.11:-BrtrB .. .. ., 
" 1:-8 t,1 11@.,!;, .I{) G) G) lA.rtll1. ww /JU'Jl 

I=' F' I 

M,8t1 .. 

98



Scanned by CamScanner
        99



·~··(~:u\i ·.· ·····~:/~kt;··.~ .. ....... I 
... ~ ;tif'lUfiiif\)1~. I 

,, ...... lltl1l•.I'J .. I 
'"''~·.... l ry m.J... ..... ...... I 
- .. ~ I b I 
1L .1._ ..... --·-.::-::-~~~;-···=~~j 
~~~ 1 ·-·-·~·-"E:r-t~,--.6-J.u~···· R 

./J 

•J '1ll.. .... -..... 'r. ~ .. ·...: ......... · ......... ··\:;;.!it........ ' 
/ 'V1 filti ol!lo~/ d C>..2> 01 

. \ C ~~m~tm 0 1Ji¥1~>'.l'u'ft.'"·fl . 

\G---.~ D ~~~, 

~1~'1tl~-:f~~~rrt-J;15(11~ 
"'· :'-·'·''~'*'I ~-...1 :·' .:~~-: r~ I 

'V ./ r-;j . 

l;)'l'?>V ~ b'JCJ'l ........................................... .. 
f1'VllJ:_@.Q.ffiQQ. ____ ..J 

. l'i" 
.;;- ~ 6'\ L11~1~'U \!)ctbm 

L~tl'l LLN'Utl~tm71'Un1"l"Ll~:::,hu'l'Utl,.::::w1ru 'W.fll. l!lctbm "llfl.:J~1'1Jn.:~1'UU~~m:::'Vl~'NP'im~n5m~ 
( ouut.l~utl~-ol'11l.l\l'Utl-s:JlJ1rum~~'Ulij~1.'f':i'S) . • 

Cll 6::1 .-. CLI IJ QJ CI.J 

L'S~'U fllf1~16f11'Siii.:J\11~'Vlf11il.:I'I-1'J~ . . 
~1~tl~l'lf1'S:J'Vl,.'J.:J91in~15nTI1~li'4Wi1miLLN'Utl~'U~':i1"lJf11W':it~1U.:!'U'th:::~1ru 'W.fil. l!lctbm 

"lleJ.:JG'f1'1J n-:~1'Utl~l'l n':it'Vl'S'J\lPi n~1Bf11':i ( ou'Utl~utl ':i.OI'1111.:J'Utl 'S:JlJ1 ru~1~~ulij~1.'f'S,.) L~e:J 1 iL U'ULI"l~e:J .:~ile:J . , : 

1 'Um':in1n'U L ~\!~~"~ ~l'lr.;J111 tl':i::: Lii'UN~'lJe:J.:!~'U:S't-11':i'l-11..h e.~-:~1'U bb~:::'!-11..h ~.:!1'U1 'U~.:~nl'1"1iL tl'U LL'U'l'V11.:! 
~ ! 

1 'Uf11~ti~'U1i.:J1'U1~e:J~1.:!ijtJ'S:J~'V15flTW 
~1'1! n\l1'Utl~ lilm:J'Vl'S1-:JPi n~1fi m':i~ .:J"Ut~a\lLLe-J'Utl~ u~ -s1-um1tl-s:J~1u .:Jutl-s:J~1ru Yl .fil.' l!lctbm 

"lle:J .:!&1'1'1! n.:~1'Utl~ 1'1 n 'S:J'Vl 'S'J.:JM n~16 n1-s~ \lnfi 11-ii' 1-:J~ 'U 1111 '1-1 vt1'U 11'1 ~ 1.'1 1111 ':i nl'11 1 t11 '1-1 ~ 1'11~ ~ 
http:/ ~~~.gg/gwlSy '1-1~€1 QR code ~1 'Ufl1-:Jtl L~ e:J L 'l-1vt1'U1~ LLtl61.:!LU'U LLN'Utl ~ u~ ':i1·'U n1 'Stl 'S:J ·•h tJ 
.:J'Utl"':it111ru 'W .fll. l!lct'o:lm "llfl.:J\1'\J'J EW'1'U LL~t'lJ Elf1'J1lJ~1111Jmnnvi1'Ulij lilG'i;:JLLN'Utl~u~ ':i1'Uf11':itl'St':il1U 

.:J'Utl'S:J111ru 'W.r!. l!lctbm 'lle:J\l'l-1'1l'l~.:J1'Uvt1'UL'I-1~1Un'UL~'U1mL61t~Vltifi111.'fl'l{ 1.'ftl. ':il1'U'l'U (9) Lfl11 .m~1'U1'U~ 
\!)~ YU)~.f111"1l.J l!l~bm 

cO .. ""1'1..1 .... '1·1 ~.:JL'S~'U111LV'le:J 'SI'l'Vl':i1'ULL~ti'11L'U'Uf11'SI'le:J u 

. &-~~ C=--...., • 
('U1!1m.:l~ &'t11LL'&'t'U) 

. ·nl.nl&rl'!m='VI,.H tJnuih11fm·n1. 'VI'IJ 

tl«l'!m='VI1'l.:l;.(n~15m1 

I .............. .. 
I 
l ... , ............... . 

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

. ... : ....... ./ ........... ./ .......... .. 
.............. ./ ........... ./ ........... . 

I ' ........... . 
~ ... ' ......... . 

~1Uf1'UL~'U1fJLLG'l:J~'Vlofi111.'fl'l~ 
nf'ilJ~'Vlti.fi111.'fl'l{LLG'l:JLLe.J'U 6'1tl. 

I ........................ t;!J.fl"CjiJ .................... ./ ........... ./ ........... . . . ' 

LVl'SPl'V'lvl o l!l'o:ll!l~ ctbmG'll-~ ~e:J <9J([oc[,<9Jc[o~ 
........................ ~8~ ·_ .fl:S'J.'U"i . ....... ./ ........... ./ .. : ....... .. 

1 Vl'S1.'f1'S o l!ll!l~® ~c[®m 

E-mail : plan.ops2562@gmail.com 

tp://www.filing.moe.go.th:81 05/jinetdocarchive30/view/jdocview.jsp?tokenid=3035363733333333E50E31... 20/4/25~ 

100



( r,r,~l!1~11kJft~rm .. rt~fo.[bmrtL~t-tfb11kflJI.,(b~) 11Lfo.t-11ll: 1 

1!1,t..lil.t-~!.LlJ£L~lJl'ttbLt-lJ ,ti>Lg2t-CW, £9S"Z .!.! .M. rTILI1~!.[111t-~L~~!.fb!.LlJR.L!.~,(b~fbtbt:111L,IAI!1~@~ 1 (£) 

M,~lJLrtN~fb 11tbl1~fb 1!.LlJ@~tbrlil.i!1~!.LlJ!!t-X\11t!. LJ:Iil.t-L~fb t uh~ 1 t-@11~~11~!.LlJM.L~~~!.LlJI!1L~ 
" . " 

!.LlJ!!~ t (} £ L~t1 ~11~!.11~~11@!.~111!1lf;1lJ lA_tU!.LlJM.L~~@ ~11,~~ tftl!l. tt-t[b11kfb~~1mtiA.I11A.!.LlJ !!t-@~~~ 

t-~ ue1d iiumot~ 111111&-B[: m~~ru~u~n, t 11L!.t-11ll:11!1,t..lil.t-~t-Bil.L~lJl't!.LlJLM.~~n,t:~1mtiA.I11A.B~ 1 (Z) 
' ' ' 

' ' IA.M.M.t-@fl.IA.I1tl1~~11 1!1tlil.t-~LM.~M.!.~~L!.!g1A.I1 ~Ll!Ltb~M.!.~~L!.!giA.I1 ~Ll!t-@fl.L~lJ!.!fo.LlJ F;;7 ,.,.. b' , , ,, ,, I=> 

' " 
' "" ' LM.~ ~fo.LlJ }~ ~L!.!g1A.I1 fo.LlJ£L~lJ i't t-t!.IA.~W!.LlJL~~~ M.11~kt-Bil.11LI1111 tbt-~ 1M.J: 1 1!1 ~ fo.LlJ£L~lJ l'tt-t!.IA.~Wt-@ fl. 

}~~L!.!giA.~ (S90S :s1e09 :).Uawdo)ai\aQ a)qeu!e:).SnS) M.~t-~~LM.~~fo.LlJI1Lrtlii.LQ>1 (6LS"Z -09S"Z .k!.M.) 

~LR.t-yt11L~lJl'tfo.LlJM.I':I11 ~L11~k11LI1111tb 179S"Z -8S"S"Z .!.!.M. ~LR.t-yt11t-~M.~11Lt~I1LI1111M. (179S"Z-09S"Z .k!.M.) 

Z1 ~11,CI.~ ~LR.t-yt1m~t-~~~11~1:!~~!.!.!1LM.~~M.I':I11 (08S"Z-19S"Z .!.!.M.) (} OZ ~11~fo. ~LR.}~~L!.!giA.~ 

11@fo.lJ11,V t-11111@ ,f: 1 t-@ )l~I!1@~11Lt~ fJ~~11 M.L )plJ IA,n, t 1!1 Jill.&-~t-@fl.L~lJ ~fo.LlJM.L JPLM.~~@ ,~ 1 ( 1) 

rTILrt~fo. [bl1t-~L~~fo.[b11 L~I1Lfo.rTI Ll1~!.[111t-@ ll.L ~L,\Ai!1 ~fo.L lJ 11, t 11@W 

M.Q 1~~11M.Lt-~,CI.~[bfo.LlJM, tt-LIA.tn 11 11BWM.!J 1~ t @~ 1 (~L~~fo.[b11L~I1Lfo.rTILI1~fo.[bl1t-@fl.L~LIA.i!1~11,(b~) 11Lfo.t-11l/: 1 

1!1,t..lil.t-~ruLrt~fo.[bm(}L~~fo.[bfo.LlJ ~,C\.~fbtbt:I11L,IAI!1~~~11 ~~L~t 1 ~11~m t 1!1 Jlil.t-~t-@fl.L~lJ ~UlJLM.~~fo.LlJ 

11, tt-LIA.tn 11 11@Wtb!J 1~t@ ~ 1 11Lfo.t-11l/: 1 1!1,t..lil.t-~L~lJ l't!.LlJLM.~~M.I':I11L,IA1!1~fo.LlJ fJt-B~tb!J 1 L~t-~ M.,tl>t-~ 
' " 

fo.LlJ~~fbtb1':111~~11L~lJl'tfo.LlJLM.~~M,1':111L,IA1!1~fo.LlJ @~ (Z) 11 @~ 

11, t 11@Jl.l!1~ 11ki!1~1!1.t-~fo.LlJ£L~lJ i't M.Lt-lJ ,t\>Lg2~ t 11LI11!1.11@11~t-plii.@~~LJ:Iii.~LM.L~I1 1!1li1LI11!1.11@11~ ~ t-L~fo.LlJR.Lfo. 

M.t~t-@fl.}~~L!.!giA.~~~11 11LI1111 11, ~LJ:Iii.~LM.L~rtL~fo.LlJR.Lfo. ~,CI.~[bfo.LlJ 1!1M.Iii.L,\) 11Lrtlil.[jlJ ~rtL~L~lJ l'tfo.LlJ 

1!1 ~ fo.L lJ ~ ~11 fo. Llil.~lbtLlJ 11~ tl1 ~1 fo.LlJ £ L~lJ i't t-tfo.IA.~W t-@ fl.~ b!fo.L L!'~~[b@~ 1 fo.L lJ £L~lJ i't t-tfo.IA.~W 1!1 ~fbM.Lt-lJ ,ti>Lg2 

1!1~&-~ 1!1~1!1.t-~fo.LlJ£L~lJl'ttbLt-lJ,ti>Lg2t-~1!1~~t 09S"Z R.LW~giA.M M.I1L~I11 £ ~n,p~ fo.LlJ£L~lJl'tt-tfo.IA.~W 
" ' 

t-@fl. ~Ll!tfLrM.tL~lJl't!.LlJ[bt~[b!.LlJ t-@~1 09S"Z/61 ~ ~LR.t-yt1111t-~11Lt~L~lJpru~LJ:Iil.t~t-¥L~I1L~ 

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

L~lJl'tfo.LlJI!1~fo.Liil.~l11111~fo.t-@fl.M.Ll!£1A.g~r,fbLM.~~r,LlJ 9 ~@~ 1!1,t..lil.t-~}~~L!.!g1A.~tb~1~fo.[b 

M.Ll!£1A.~~!.fb!!Nfo.LlJI!1~!.Liii.~I11111~!.LM.~~ 9 ~@~.[1~ }~~L!.!gi11A.~M.~1~!.[1 

L~lJl'tfo.LlJI!1~!.LlJM. t rtt~M.t~!!M.t~~LL!lJIA~ t 11~~1t-~~~11fo.LlJI!1~fo.Liil.~l11111nLM.~~ 9 ~@~ ·g!.! }~~L!.!giA.~ 

~k~LL!fo.LlJI!1~fo.Liil.~l1fo.LlJI111~fo.LM.~~~~1m~rt~11kfbfo.LlJM.L,tf S" ~@~ ~ OZ ~LR.}~~L!.!giA.~ 
  101



"-' 

'-" 

4. L \J1'Vi111fl'tle:J.:J 1fl'a.:J01'a 

L;i.:Jtfi:U1W 

(1) lii'1'U1'U~Li1~'JlJth~'1J:U'Vl'\J'V11'ULL~'U1:!.l~1n1T~,'EltJfl~ 80 '1J'El-!!mi:uLthV!:u1tJ 
" q q 

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

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

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

~1un-!11'U~n'l':l15m'a..ij'-!JV!1~ L ~tJ-!I'a1tJ ( uU'Utl-r'Utl'a-!!m11-!!'Utl'a~:U1ru~1~-r'\J..ij~G'l'a'a) L lil"EJ1-ifL U'U m'El'\J LL 'U1'V11-!I 
q 

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

(1) wt.htJ-!!1'U~ ..ij ~m1~ n'l':l1b tJ..ij'-!!V!i' ~ L ~tJ-!I'a1tJ ~1:u tl'U'Vl'\J'V11'U Lb~'U~ ~'U1n1'a~ n'l':I1'1J'El-!I~-!!V!i' ~ 

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

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

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

(Sustainable Development Goals: SDGs) ~'V15P11G'l~f '1J'El-!ln'a~'Vl'a1-!l~n'l':l15m'a ~~bU'Ub'll-!!'UbtJ'\J1tJ'1J'El-!l 
Q.J Qjl ~ ~ ~ QJ t::f ~QJ 

'a;i:U'U~'a11n1'am~'Vl'a1-!!Pl n'\':115 m'a tJ'Vlni'l1G'l~'a n1'a'V'l ~'U1n1'al'll n'l':I1'1J'El-!l.f11fl tJ 'Vlnl'l11G'l~'a'V'l ~'U1mr~ 
"' q q 

v ' 
~ru v cv ~ ..:::9 .t:::ll 

tl'V15P11G'l~'a'V'l~'U1~-!I'\1!1~ bbfl~'\J'a'\J'Vl'1J'El-!I'V'l'U'Vl 
q 

(2) ci'1'1! n-!11'UPi n'\':116 m'a~-!!V!i' ~ L 'il' tJ-!111 tJ Lbfl~V!1.htJ-!!1'UVi. ~ ~ m1Pi n'l':l1b 'U~-!!V!1' ~ L 'il' tJ-!I'a1tl 

1l1 Lb~'U~~'U1m'a'Pi n'l':I1'1J'El-!I~-!!V!i' ~ L ~tJ-!I'a1tJ Llil 'Elb-if L U'Um'El'\JLL 'U1'V11-!Ib 'Um'a~ ~'U1m1Pi n'l':I1'1J'El-!l~ -!!VIi'~ 

b~tl-!l'a1tl 

" 5. ~'J;f1~LLa::fi1LiJ1'VI:U1fl'tle:J.:J 1fl'a.:J01'a 

i1;f 1 ~ : lii'1m'U~'"l LL 'Vl'UV!1 . .htJ-!!1'U~ ~ ~m1Pi n'l':l1b 'U~-!!V!1' ~ L 'il' tJ-!I'a1tJ L -if 1~1:Utl'a~'1J:U'Vl'\J'V11'U 
q 

Lb~'U~~'U1n1'a'Pin'l':I1'1J'El-!l..ij-!!V!i'~L~tl-!l'a1tJ 

fi1Li11'VI:U1fl'tlv.:J1A-a.:Jfl1'a : ~~vl1bb~'U~~'U1m'a'Pin'l':l1 ('V'l.Pl. 2563- 2565) '<ij-!JV!i'~L~tJ-!I'a1tJ 

Cuu'U'Vl'\J'V11'U u 2564) 
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"-' 

._., 

.Q..cll 0 .Q. t 0 .Q. 

6. 1lin1'i.,1b1J1Jfl1'~/'t11J.,v1Jfl1'~.,1b1J'IN11J 

cl 
'VI 

1 

2 

3. 

4. 

5. 

n~m'il.l 
-, 

bb\Jl-:1 ;(.:~A ru~ eJ1Jfl".i".ilJ f1 1".iU~'V!l".i".i1'll fn".i b :U-:1 t.IVI 151'11 ?I \91{ 
' ' 

liJ'~'LJ".i~'l!lJ fltl.l ~ eJ'U fl".i".ilJ f11 ".iU ~'V!1".i".i1'llf11 ".i b :U-:1 t.IVI151'11?f\9l{ 
' ' ' -, 

bb\Jl-:1 ;(.:~ fl ru~ fl".i".ilJ fn".i AUJ~vl1.:1 1'UU~'V!1".i".i1'll f1 1".i b :U-:1 t.I'VI151'11 ?I \91{ 
' 

liJ'~t.h~'lllJI"ltl.l ~ f1 ".i".ilJ f1 1".i fltl.l~vl1.:1 1'UU ~'V!1".i".i1'll f1 1 ".i b :U.:~ t.IVI 151'11?1 \91{ 
' ' -, 

bb\Jl.:~;(.:~ A ru~ m".il.l m".ilil ~vl1 bb(:.J'U~ ~'U1 m".i~ n~1'lJB.:Jii1'-:~V!1~ b <a tJ.:J".i1tJ bb6'l ~ 

bb[:.J'U'\.J~u1im".ili1'-:~V!1~ b "tltJ.:!".i1t.l ( uuuliY~v11A1'lJB.:!U't.l".i~111 UJ".i1t.l~1 t.1 

tJ".i~~1u) 

6. I li)'~tJ".i~'lllJAUJ ~ fl".i".ilJ f11".iU~'V!1".iileJ116'l?f1".i?f'U b Vll'llii'1'U fn".i ~ f)~11i1'-:JV!1 ~ ' ~ 

b"tlt.I.:J".i1t.l 

7. I ~n~1lbfl".i1~~ bb6'l~'\.J".i~1116'l(:.J6'lift~116'l?f1".i?f'Ub VJI'llii'1'Uf11".i~f1~11 'Ufl1'V'l".i111 
~ 

'lJeJ.:JiiJ'.:JV!i'~ 1 Vl?feJ~A~eJ.:JtlU'U 1tJU1t.l bb6'l~bb(:.J'U~~'U1f11".i~f1~11iJ'.:J'V!1~ b <tltJ.:J".i1t.l 

8' I liY~tJ".i~'lllJAUJ~vl1.:1 1'UiiY~v11i!eJlJ6'l?f1".i?f'U b Vll'lli11'U fn".i ~ f)~11i1'-:JV!1 ~ b <tltJ.:J".i1 tJ ' ~ 

9. I li)'~tJ".i~'lllJAUJ~ fl".i".ilJf11".iliY~v11 bb(:.J'U~~'U1f11".i~f1~1'lJeJ.:JiiJ.:J'Vl1~ b <tltJ.:J".i1t.lbb6'l~ 
' 

bb[:.J'U'\.J~u1irn".i~.:~'Vl1~b"tltJ.:~".i1tJ (uuuliY~v11A'1'lJeJ.:~utJ".i~lJ1ru".i1tJ~1tJ 

'\.J"J~~1u) 

10. I liY~tJ".i~"ql.IAru~m".il.lm".iliY~vl1bb[:.J'U'\.J~u1i".i1'llm".i'\.J".i~~1U.:JU'\.J".i~111ru 'V'l.l'l. 

2563 'llB.:Jcl'1'11m1'U~f1~15m".ili1-:~'Vl1~b"tltJ.:~".i1tJ (uuutJ1utJ".i.:~\91111 
' 

.:~utJ".i~mru~11i11uliY~?f".i".i) 

11. I b?f'UeJbb(:.J'U~~'U1f11".i~f1~1'lJB.:Jii1'-:~V!1~b"tltJ.:~".i1t.lbb6'l~bb[:.J'U'\.J~lliirn".i lil.:~V!i'~ 

b"tlt.~.:~".i1tJ (uuuliY~v11A'1'lJB.:~utJ".i~lJ1ru".i1tJ~1tJ'\.J".i~~1u) \Jl-eJAru~m".il.lm".i 
t::f .::!to cv Q.l ,q .dl c;;:: 

1'1f1~115f11".ilil.:I'V!'Wl b 'llt.l·:l':ilt.l b Yrel'lJtlfl'J1lJ b 'V!'U'lleJU 

12. I b(:.Jt.lbb'V'l~bb(:.J'U~~'U1f11".i~fl~1'lJeJ.:Jii1-:~V!1m<tltJ.:~".i1tJ , bb[:.J'U'\.J~lliim".ilil.:~'Vl1~ 

b <tl tJ.:!".i1 t.1 ( uuu liY~vi1A'1'lJ B.:~utJ".i~111ru ".i1 t.1 ~1 t.1'\.J ".i~~1u) bb6'l ~ bb[:.J'U'\.J ~u1i 

".i1'l!m".i'\.J".i~~1U.:JU'\.J".i~111ru 'V'l.l'l. 2563 'lleJ.:!cl'1'11n-:~1'U~f1~15m".ili1-:~V!1~ 

b"tltJ.:~".i1tJ (uuutJ1utJ".i.:~mlJ.:~utJ".i~lJ1rumlii'-ru~~?f".i".i) 
' 

7. mi11bil1'111111EJ'tlv~ 1A'i.:ln1'i : wthtJ.:J1'U~IiY~m".i~f1~11 'U~.:JV!i'~b"tltJ.:~".i1tJ • 

8. ~1J~b\l1'111111EI : cl'1'11n-:~1'U~f1~15m".ili1'.:!V!i'~b"tltJ.:~".i1t.l 

. ., ... 
'1111J1EJ~11J'iU~.,'tlvU 

fl~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb~'U 
' 

f)~lJ'U 1tJU1t.l bb6'l~ bb~'U 
' 

f)~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 

f)~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 

fl~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 

f)~lJ'U 1tJU1t.l bb6'l~ bb(:.J'U 
' 

fl~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 

f)~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 

fl~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 

fl~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 

f)~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 

fl~lJ'U 1tJU1t.lbb6'l~ bb(:.J'U 
' 
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'-' 

._, 

9. 'l::EJ::L1~1~hdh.!n1'l ~~e:J~~'I1fl'l'ln1'l (Lfie:J'I.Jitl) 

1~tJ~b1~1~1biJ'l.lrn11~vrh~b~B'l.l \?1~11"111 2562 - n'l.ltJ1tJ'l.l 2563 
' 

10. 'I'U\h::111W'l111 : ~'U'lh~:W1W11:W 38,900 '\.J1'Vl (G'f1:W'V!~'l.lbbU~~'l.lbtl1~tltJ'U1'Vl51'LJ) 

~'\.JU1~:W1WI?1111Vi. GfTu tl~1'l.I'\.J~~ m~'Vl11~~ n~1fi tl11 "il ~?f11~'U'\.J1:::w1ru11 tJ';;J, 1 tJ'lJ1::';;J
0

1U 

~'U'\.J1~111ru VU"L 2563 1 'tX nuGf1'1! tl~1'l.l~ n~1Btl11"il~V!i' ~ b :zi tJ~11tJ bb!N'l.l~1'l.l~ 'LJj'j1'LJ~ 1'l.ltl11~ ~'l.l1 bb~~ 
"" 

bG'f1:WG'f~1~PltltJ.tl1'\"li"''LJ IN~IN~\?l'LJ btJ'U1tlbb~~ bb!N'LJ~1'l.lf111~tl~1 fl';;)fl11:l.J rn1orru bl"'~tl'l.ltl11U5~'\.Jtl11~ tl~1l 'lJ 

?i1'LJ.tlil.tl11"1 ~'\.J11tJ~1tJ~'LJ fl1l otl~1tJ 11"11~f111~~vl1bb!N'LJ~~'LJ1tl11f'ltl~1~~V!i'~ lil1'LJ1'LJ 38,900 '\.J1'Vl 
'U 

(2) 11tJ~~b5tJ~tl11l otl~'\.JU1~:W1W 

"" 'I'UU'l::111W n~m'l11 

l.n1'l\h::'ti:l.Jfltu::vi1'11\J'U'iVI1'l'l1'tin1'lL;f'IEJ'Vltifl1a~{ liJ1\J1\J 20 fl\.1 LL~::L~1VI'J!1~ • • 
.cl 0 0 ~ 0 t. 
'Vl11L~'II1'4n1'lfltu::'Vl1'11\J ~1\.11\J 3 fl\.1 'l111'Vl'IVI11~ 23 fl\.1 ~1\.11\J 5 fl'l'l 

PhHi-;i1v 

1.1 fi1m'V!11 , fl1bi"'~B~~:wbb~~m'V!Trh~ ~bih'\.J1~'1l:w 
'U ' 

20,700 '\.J1'Vl 

(~1B1'V!11mnr)'U l'l'U~~ 80 'Ul'Vl , ~1B1'Vi11'h.:Jbb~~bl'l~e:J.:J~lJ 
... 

~l'UTU 2 iie:J"]I'l'U~~ 50 '\.J1'Vl) 

1.2 fi11-tl'~t~~'\.J1~~:wl"l1~1nm~~~V!i'~b:zitJ~11tJ lil1'l.l1'l.l 5 1"1-r~"l ~~ 700 'U1'Vl 3,500 '\.J1'Vl 

1. 3 fi 1 b€1 nG'111'\.J1 ~ n t~u n11'\.J 1~'1l:w 1"1 ru::v\' 1~1'U'U1Vl111'1l m1 b -a~ tJ'Vlii 1"!1?f 1?1{ 
' ' 

10,100 '\.J1'Vl 
... ... 

1"1-r.:~~~ 2,020 '\.J1'Vl (lil1'LJ1'U 5 fi-r~) 

1.4 b~1111tJ~1'l.IIN~ n11~1 b iJ'l.l~1'l.I'1JB~Gf1'1!n~1'l.l~n~1Bf111~~V!i'~ b :zitJ~11tJ '\.J1~~1u 4,600 'U1'Vl 

~'UU1~:l.J1ru '\"l.l"l.2563 lil1'l.l1'l.l 40 b~lJ"l ~~ 115 '\.J1'Vl 

'l111 38,900 'U1'Vl 

2.'\.J'l::'ti:l.Jfltu::m'l11n1'l~fi'VhLL~\J~WJ\J1n1'lAf1'1~1'1leJ'I~'IVI1fiL;JEJ'I'l1EJ LL~:: • 
LL~\Jtl~~n1'l~'IVI1~ L ;}EJ'I'l1 EJ ( tloU'U~~vi1fl1'1leJ 'I'Utl'l::111CU'l1EJ1ih EJtl'l::liJ1U) 

1) A1tl1'V!11nm~1'l.l~b~1th::~:w I"''LJ~:: 1 ~B"l ~~ 250 'U1'Vl 40 I"''U 

2) A1bl"'~t~~~:w B1V!1111~ ~b~1'\.J1~'1l:w I"''U~~ 2 ift~ "l ~~ 50 'U1'Vl 40 l"''l.l 
'U ' 

3) A1b€ltl?f11'\.J1~nBum1'\.J1~~11 ~1'U1'l.l 40 ~~"l ~~ 50 'U1'Vl 

11lJ 

3. fh1'VlEJ1n'l lil1\J1\J 2 fi\JBl~:: 3,600 'U1'Vl 

'l111 
--

. 
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'-' 

"-" 

thln'l'l:IJ 

4. ~flvl1'lUL1ii:ULL~1J .. 
4.1) bb~'\.J~~tnm':ifoin~1..ij' .. rvrrflb~CJ\I':i1CJ "il1'W1'\.J 80 b~l.11 r~~ 75 'U1'Vl 

4.2) bb~'W'tl5Uiim':i'th~"il1U.:J'U'lh~mru 'Vl.l'l. 2564 ..ij\IVI1flb~CJ\I':i1CJ 

(tJ'IJu..ij~vi'11"11'1Jel\ltJ'tl':i~mru':i1CJ~1CJ'tl':i~"il1u) "il1'W1'\.J 80 b~l.11 r~~ 80 'U1'Vl 

4.3) bb~'W'tl5Uii':i1"1lm':i'tl':i~"il1u\lu'tl':i::l.11ru Yl.l'l. 2563 '1Jel\liihum1'\.J 

foim~n5m':i..ij'.:JVI1 fl b ~CJ\I':i1CJ ( tJuu'tl1uLl':i\11?11l.l\I'UU':i~mruvflMu..ijfl6'f':i':i) 
' 

"i\'1'\.J')'\.J 30 b~l.J1 fl~ 80 'U1'Vl 

';j')l.J 

5. ~fiU'l::'lfl.JftN::n'l'l:l.ln17U'iV11'l;)tl:l.lflfl1'lfl1JL'VIfl~11Jn17An'let1~~VI1fl ' .. 
L ;lv~71tl 

I 4J II 1 

ft1 L'lf\11£1 

5.1) ~1bfl~el\l~l.l €l1VI1':ii1\l ~boU1U':i~"lll.l fl'\.Jfl:: 1 tel 61 r~:: 50 'U1'Vl 43 fl'\.J 
" ' I 

6. ~fiU'l::'li:UftN::vl1~11J~flvl1.yje:J:I.Iflfl1'lfl1JL'VlflJi11Jn17An'let1~~VI1fiL;lv~'l1tl . .. 
I 1 II I 

ft1 L'tf\11£1 

6.1) ~1€l1VI1':inm\11'W~boU1'tl':i::"lll.J fl'\.Jfl:: 1 tel 61 fl:: 250 'U1'Vl 40 fl'\.J 
" ' I 

6.2) ~1bfl~el\l~l.J €l1VI1':ii1\l ~boU1U':i~"lll.J fl'\.Jfl~ 2 tel 61 fl~ 50 'U1'Vl 40 fl'\.J 
" ' I 

6.3) ~1belf16'f1':i'tl':i~nelum':i'tl':i~'ql.l "il1'W1'\.J 40 'qfl1 r~~ 70 tJ1'Vl 

7. fh1'VIt11n'l ;)11J11J 2 ft1J 6J fl:: 3,600 \J1'VI 

8. ~flvl17UL1iil.JLL~1J oUell.lf16'f1':i6'f'\.Jb'VIPl'Vl1\lm':ifoimn um':ifoin~1 2563 "il1'W1'\.J .. " 
40 b~l.J1 fl~ 100 'U1'Vl 

71:1.1 

Vi:IJ1tiLVifl : 'tltltl1lii1ti'VIn'l1tln1'l • • 

11. n171Lfl'l1::~ft11:1JL~tl.:l'tltl.:lbft'l.:ln1'l 

ft11l.JL~tl.:l : 

(1) ~boU111l.JU':i~"lll.ll.111l.iA':i'UI?l1l.lbthVIl.11CJ~11\IH 
" ' 

~Utl7:::U1N 

(2) VltJ'JCJ\11'\.J~..ij'flm':ifoimn 1 '\.J..ij'.:JVI1fl b ~CJ.:J':i1CJ 11-h ~'\.Jfl11l.liih~'qJ'1Jel.:J bb~'\.J~~'\.J1f11':ifoim~1'1Jel.:J 

~-!~VIi'flb~CJ-!I':i1CJ 

n17U'i'VI1'lft11l.JL~tl.:l : 

(1) m':in1iu bti'I.JJ1~-:Jfl11l.liih~'qJ'1Jel.:Jm':i..ijflvi'1bb~'\.J~~'\.J1m':ifoim~n bbfl~bb~'W'tl5Wim':i 1~LLn 

~'U~VI1':iVItJ1CJ-!11'\.J~..ij'flm':ifoi f1~11 '\.J..ij'.:JVIi'fl b ~CJ-!I':i1CJ 
" 

(2) ..ij' f1Vl1 bb~'\.J~ ~'\.J1f11':ifoi f1~1'1J€l.:J..ij'\IVI1fl b ~ CJ\I':i1CJ 1 ~ij fl11l.J6'felflfl~ el\1 b ~ell.J 1CJ\Itl'Ufl':iel'UCJ 'Vl'5P116'fl?l~"ll1~ 
' 

':i~CJ~ 20 tJ ('Vl.Pl. 2561 - 2580) bb~'\.J~~'\.J1bPl':i~~n:ubbr~~~.:)fll.JbblA\I"ll1~ tJtru~ 12 ('VI.!'\. 256o -2564) 
"' 
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~U.t-~!:1l4!lttt'~~LU£L~U~ 

(Lrt~!tMW~n~ rnfuWLn) 

""""~""·~ ~j· . ·~ 
• 1\ 

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

(ntnnGG t'G~O) 

<LU>tijli\G""i''~ ········~14 G~ 

~LUfuLnLp.nrm~~,~Lfl.~ln~~L~i!l1tU,tJ. 

(~U~~lfllll. LlJtW1t-Ln) 

~LUt'~i!ll Gn~1~ ................ ················· ...... ............. ... Gil. 

" /~ l"' 
/ 

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

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

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

• • • Ln~~!'.LU}~L-2LW91A.~ ~LU£L~U~t-t!'.IA.l:!'.U!'.LUL}-~~nll~kt'Gil.ijLrl.ijln.t'~1n£t1l4~ !'.LU£LI>l.U~t'U!A.:::!'.U 

t-Gil. :~~LW!l!A.fl (S90S :s1eo9 wawdo)aAaa a)qeu,e~sns) n~t-~~Ln~~!'.LUQLilii\L!}, 
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, IA.Il,~n,:::~,l:.LU£L~U~t-U.IA.:::tuJ:.LUL~~~n.ttikt-@fl.!1Lf181M. ~L11ikr1L11111M. l:.LU£L~U~t-UIA.:::tut-Gfl. (179S"Z 

-£9~l .. II!I'M) M.I9,9LQ.~M.¥L~U~!.LULM.~~n.l':l, 6LS"Z-09S'Z'II!i'M ~l!1.t'~,l~U~J:.LUM.I':I11 (179SZ -09S'Z 

'II!I'M) Zt ~n,~n~LQ.t-~,lt\!it-»:::~,~!;!i~tii!I1Ln.~~n.l':l,:::~, ~LQ.}~~LII!I91A.hl1~t-G~\!i~G~:::~, 917SZ'I•fM 

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

M.Lt-9tM.!(I.t'Gfl.~U!.LUt-8fl.l9tQ.t~:::~, I b l'b-11=' ,_ ,. 
~IA.blt~~l':l &~J:.Wt'Bfl.9Lit!(I.Lf}1 M.B~n.~:::~!t\,t'Gfl.J:.LUM.Q.1L~!.LUM.tg.tt-G~:::&~fULtt:::tf1,111:-:::~, L~t1:::8:::J:. 

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

J:.LUQ.LJ:.n.t~~ti9M.!(I.L1J (Z)' (t) 6 LJ:.~Lit £ 19tlt!(l. 917S'Z'II!I'M ~~t'B[!mLJ:I.LLU&~J:.L!(I.~Il,J:.LU£~:::~11ibfUU1U~!(I. 

LM.mi~LLUM.Q. 1L~J:.LUI:-~!,1M.~n. t .. ,. 
fl,t~fl,J:.LU t-B~ 1 09S"Z/6 t 1,1 ~LQ.t'~ ,n,t'~ltLt\!IL~U k:::fUYL,t\!(l.tXtt-»L~ItL~ n.~t:-~19~l1M.Lt-9tf1.!(1.M.Q-1 1:-~~~!(1.1:-~ I I I If l'f I I 

• • LLU£L~U~M.Lt-U_ttL!2:::~,YWLLU~L~U~M.lt'U_ttL~~t 9Lit!(l.ll,Git~t 9191 }lAM.~~;::~, ~lt,t-~11 ~U1:::~~lr! 19LJ:.~ 

~h.IA.n~ t,V11:::J:.~ UL~ M.B~t:-B~ftTI ft!(l.li:-9~1 t-GM.::J:. J:.MitPo ¥M.,ll-~11t~:::J:.f1. ~h.tQ.M1 ~h.Q.LL ~h,n.~fuLU 

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

. "' ... 9~1 ~11~t GU1l~ BOt 19~!(1.1:-~ LZ l1M.~It~YI18LY LQ.Mit,VW~LfULGQ.Lf-:::~11 LltM.8t£1MW!(I.~I:-~11.~kfUl:.L9L~ 
. " 

tL~M.fl.LQ.:::J:.fb8~1.fb£L!I.:::tfbikfULL9L~ ~11~t II!IIA. 1::J:.fb £ M.LJ:I.M.G~ 111!11A. 1::Lfbi1,V~~~~n.~n.t LLUM.Q. 1L~8191 

M.~t'~:::~m:·YM.~t'L~BM.,VItt~~B ~n.8~1J:.LUI:-~111t\!it'~M.Q-1 YWG1t~1:::~11 M.WfU~[! t')2t~t'L~BL~U~J:.LU11k~L 
• ~~~t~M.WfUY!:r\.~11 8LQ.~n,~n, t M.Q.LMJ:.f\:::~11 L~U~U,t\ M.8~1U_t\~ l 8Lit!(I.L!} 1!:1:-~ J:.LU~L~U~t'tJ:.IA.::W 

I I f1 I 

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

ft!(l.ll:.LUt:-l:.Yl 0 t-epm~tLUt-LYl 0 tLUN.Yl::rn~u~ 

9Ltt'8~119l-!(l.t'~ £9S'Z 'lr!'M fULit:::!.fbl1t' 

I}L~:::J:.fb (S'9SZ-Z9SZ 'II!I'M) M.I9,8L!1.1A.M.ML~U~J:.LULM.It6MtLUQ.LJ:.~11[jfbn.1':111LIA.I9~ ~l.Ut-~WlB!1.'t II=' 0 F' Jr ~ ~ lll::r 0 ,. p 

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

• • 1:-Lk~l:.LU 17 ~}~~Llr!91A.8 8LJ:.I:-8~119l-!(1.1:-~l:.LU£L~U~M.Lt:-U_ttL~Lf:I.U~tLU}~~Llr!91A.811~t-8~\!i~B~ e 

~ t~~B ~~t-ap 18 !t\ t:-LrGL~U~J:.L Ut-LIA.It9~ 1L!A 1 ltLt\!1:::~11 YW131t~1ttL tt!IB~ 1 ~1-\~\e~~l M.l YIA. 1 n,n,;::J:, 

b • 

LM.mi~:::~11L~U~J:.LUI:-LIA.~LUI311:-Lk~ S' ~}~~Llr!91A.8 J:.LU~L~U~t-tJ:.tA:::W}t6~Llr!91A.811,Vt-13~l!l~8~ e 

ltl!lt-~t-LIA.M.Uitr11A. 1LIA. 1 111 l'lt I=" ' 
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ll,.(Ltl t n.tnL~ ~Ltt-r3~1~_t.ll\t-~ S9SZ-2:9S2: 

'ki'M. mut~tp.m·QL~~tfb n.~Tif3Lll.J:1'rl.~L~U~tLULn.116~tLU!l.Lt~gp.L~U~tLULn.116~n.~Tin.tnL~ 

JJL.rtM~.L.n,~.,il!t::~m~att.n.t.l4 ·g n· . ,. ., _.. 

r\Wr\BM. 1 !.!lA 1 ~tfbll,U ~bliA.r\M.ttiA.Gl11LBr\, t-Bil.C,f3U1 1$ P ,.. 'Wf'=' r f=I'F" 0 ~» " F" 

J:1' ~n.~n.Lt-fltrtll\~~11 L~U~tLUt-LIA.r\Lt-fltrtll\ ~_t.ll\t'~tLU~L~U~n.Lt-U,ttL~~L~II\L~1~~TitLII\~fl,D 

(dnoJS :J,aSJe.l) !.LUH.W1BLttl1.L(l111~U ·~ 

('179SZ 'ki'M. QL~:::tfbr3L~r3LtmLtt:::tp.n,t-t-Bil.L~L!'\~~fl,.(Ltl) r3Ltt'r3~1~_t.ll\t'~ 

£9S2: 'ki'M. mut~tp.m·QL~~tfb n.~11r3Lll.~n.~L~U~tLULr\116~tLU!l.Lt~gp.mm:::~TI f3Ltt-r3~1~_t.ll\t'~ 
' "' 

N!ll. (S9SZ-£9SZ 'ki'M.) n.~1mL!l.~r\~L~U~tLULn.rttl~tLU!l.Lt~gp.n.~Tin.tiA.fl,IAB~1rtb.:::tp.~~ z·v 
t-IA113l11LB~~TI r\UTit-r3tml11LG t'Bilot-~ll.ml11LB r\k!11t'r31M "b' 0 I fi=l' 0 J;r 0 ~ 

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

.. r\Lt-fltrtii\ULI!>. n.~TI~Lil.l1orl.~L~U~tLULr\116~r\~TIL!'\tLU~rtB~fl,~1~~l1n.~t-~:::~111A.fl,~fl,L~U~ t ''17 
. ~ . ~ 

!.LU~!.YlBL~L(l1 ·u 

tLU!l.Lt~gp.tLUr\ tt-LIA.trL TIB:II\t'LIA!.!~fl.BWr\fJ 1R-t 13~ 1 BLtN~~ 1 

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

19~t'~tJ.l1.~1::: tfb~k/1~ t mLtt:::tp.n.t-tLU 19~tLII\~fl,IJJ;.LttLk! M.Ll1giA~~t(1.~t'L~B~t~gp. 
.. tLUn. tt-LIA.tn. 11n.(J 1:::~11n.~TI~Lll.l!l_t.ll\t'~~n.~n. t L~U ~ tLU 19~tLUr\Q. 1 L~~n.Lt-Btrtii\:::~Tir\Lt-B trtll\tLII\~ll,,tQt'Bil. 

r\Lt-tLII\~fl,tLUr\ t B~t'B~W1n.(J 1R-t fl.!II\L~ ( ttk!t9~!;.LUfl,k~~mLtt::: tfbfl.t'ttLI~t' lp.n,!fbfl..(Ltl) BLtNl~ 1l!l_t.ll\t'~ 

£9SZ 'ki'M. mLrt:::tp.n.t-QL~~tfb n.~Tir3Lll.~n.~L~U~tLUtLUll.Lt~gp.n.~11Lgt~~tLUn. t ll,BWr\Q 1LttL,t\ 

13~1 BLtt'B~1~_t.ll\t'~t'Bilo (S9SZ-Z9SZ 'lei'M.) rtt911r3Lll.l1r\~L~U~tLULr\116~n.~11n.t1Afl.IAI3~1 l'£ 
I I f'l I 

fl. t 13 ~M.WgiA~:::tp.~t-L~B~t ~,t-11\t-~n.~:::t 179SZ'Iel' M. m Ltt~tfbfl.t'QL~:::tfbBL~BU.m Ltt:::tp.n.t-Bil.L~L!'\~~tLU 

n. tt-LIA.tn. Tifl.BWr\ij 1t'~tttt £9S2:'!.! 'M. mLtt:::tfbfl.t'QL~:::tfbr\Lt-~QfbtLUn.tt-LIAtn. 11n.(J 1R-1 ~~TI r\19Tif3Lll. 
"' 

19111\t'~l1on.~n. t Uil. U ~tLU 19~tLUr\Q. 1L~~n.Lt-~ tftll\:::~11 r\Uiltf\11\tLII\~n.Dt-B llor\Lt'tLII\&fl.tLUn. t B~t-13~W1 
. "' . ' 

rl.ij 1_g. t 13~1 f3Ltt'~~ 119_t.ll\t-~ (S9S2: -2:9SZ'ki'M.) mLtt:::tp.fl.t-QL~:::tp. n.~11f3Lll.l1orl.~L~U~tLULr1.116J:trl.~TIL!'\~~ 
' ' " 

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

t-t~II\Lffft11Bl11L!! n~ftTI13LnL~ 13~ Bl11L!! L n.tn.L~ ~Ltt-~~119_t.ll\t-~n.t911r3Lll.l1rt~n.tn,Vttt~n.Lt-~n.gp. 
' " 

... ,__ 
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I 
I 

~L!.NlU.1~t1.1.t-&L~U~!.LULM.~M.M.H11~~1mLf\~lf1.f\Cit-@~l!il~Gir!1.1.,~tl.1.t-H@Il. lb' 1b 1b 1=/1 ~ ,._ II rtl.l'fl 1b ! 
~ I 

n.r:m:::~Tif3Lf1fll n.rt~u ' llt!.M.LU'M. t L~UM!.LUM.L~~IA.1M.Ir!!.Lir!~ltBfl>~H~tlt~!.fl~~TI ~~Ltl!61 ~L~UM 'Zt 

(ttlr!~~!.LUf\k~~mLtt::tf1r11:-l • I 
rtLtSt-tflr1kflr1,(tt!) ~L.t.t-~~,~~1.1.1:-~ l'9S'Z ·lerM. mLrt::tf1r1t-(l:L~~tf1 j 

n.~1mLu.~n~L~UM.t.LULM.~~!.LUU.Lt!&Q.~flM.H11M.IJ 1.9-t!!tthGGil.Bf1.1r!1 • o t 1 
1---------t---------, ______ " ___________ " _________ --1 

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

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

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

t-Gfl>t~~1~ ~t-L~~Lf1~1M.~~11~L,t\1.1. 

&Lfl.L~ &!;!l:.LU' ijLf\~1f1.f1,Vt-G~l!il~Gir!~ttLUI:-tl!illfM.Lt-~fl~1::~ijU,L!A~~ '9 

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

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

n.t:m:::t!'!1f3Lf1f31n.rt~U LRUMtLULf1.~~tLUll.Lt!&Q.~f1M.H11L!A~~f1.tiA.f\IA.!.LU!&Q.~flt-&11lb.::tf1~~ '9 

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

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

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

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

l 

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

'-' 

14. U.JEJI.LVl~IJ.L~J'U'!Jij'iffl11'tlf111,.;'~'U1f111~f1~1-t{'U~"!I1EJI.LI'I'U (Vl.PI. 2563-

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

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

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

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

f11':i{)-r'lJ'o5'1~ bJ'!J':i~~1'Vl1~ ~W~vl1~1'Ubti~~'Vl5PI1G'II'l1 • 
I CV I 4d 0 ~ 
1"11tnVI11fla1~1'U , tl1~1':i11~bb{;I~L~1e.l~l'llJ ~W~'Vl1~1'UQ'Vl5!il1G'II'l':i 

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

Lf'l':ieJ~I'IlJ ~1'U1'U 2 l.le.J'l a~ 50 'UI'Vl) ~1'U1'U 2 f'l':i~ 
v " 

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

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

fl1\lm'i1lfi 2 U':i~'qlJL~~'!Jij'ifflm':i'Yl'U'Vl1'ULLL~J'U..;'~'U1fl1'S~fl~1-t{'U~'ti1~1J.I'I'U 
(Vl.!il. 2563-2565) 

f11tl1VI1':ifla1~1'1J , e.l1f'11':i';h~u.a~LR~El~~lJ ~L'Ii'1~1lJU':i~"!llJ . ... . 
~1'U1'1J 41 ~'IJ (f11tl1VI11!"1'1J{;I~ 250 'U1'Yl , f11e.l1VI1'r;h~LL{;I~ 

... .. 0 Jl 
Lf'l':itl~111lJ ~1'U1'1J 2 l.le.J'l a~ 50 'U1'Yl) 

f11Le.lflG'I11U':i~lltl'Ufl1'SU':i~'lllJ'Yl'U'Yl1'1JLLI:.J'IJ..;'~'IJ1f11':i~n~1vf'U~ , 

"!11EJI.LI'I'U (Vl.PI. 2562-2565) (~1~) ~1'U1'U 41 LalJ'l a~ 70 'U1'Yl 

1"111'Yl~1m 3 ~'IJ ,J'1'U'J'U 5 -t11u~'l a~ 600 UI'Vl 

n1\lm13J~ 3 U':i~"!llJ b -a~un\m nT~'Ii' e.JlJ(;IG'I1':iG'I'IJL 'VlPIL 'iiiv fl1'S¥i fl~1-rr'IJ~"!I1E.ILL\91'1J 
• :..J " 

f11e.J1VI1':ifla1~1'U , tnR1':i';h~LL{;I~Lf'l~El~~lJ ~1'U1'U 45 f'l'IJ 

(!"1181VI1':ifla1~1'U l"l'IJ{;I~ 250 'U1'Vl ' R1tl1VI1':ii1~bba~LR~e.l-!l~lJ 

~1'1J1'1J 2 rl'B'l a~ 50 'U1'Vl) 

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

m':i~~~~~~'IJ~"~~'~u.l1l'IJ (~1-!1) ,r,'U1'U 45 bau1 a~ 5o m'Vl 

rh1'Vltnm 1 f'l'IJ ~1'1J1'1J 6 off1Lu~'l a~ 600 UI'Yl 

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

'U1'Vl 

22,800 

26,220 

21,600 
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'-" 

'-" 

---~ 

AI. d ., 0 • 

n~n~·nm 4 ~fi'VI1LBnit1'il.r.ltJLL~'i 3,180 

u Cl.l 4 ..r .,J 
1. U.~'l.l't'l9U'U11.1.1:.J'l.l't'l9U'l.l1f11i!'lfi'\y1'Vf'l.I'VI"d1CJU.~'U (Vi.!'l. 2562-2565) 

~1'U1'1..1 20 l.al.l"J a~ 99 'U1'VI 

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

~ .. 
~111~'U'lh::111W'VI~fl'l.l 73,800 

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

9. "J::u::L1a1fi1Lilum'i <iwL;Iaw\1) 1 ~mf'll.l 2562 - 30 numvu 2563 
' 

10. ~'l.I~A1LU'Un11 B1Li18L'1..1\l~vr)~L-liEJ~"J1EJ~il~'U~~~'IJ"J~L'VI!'lLvJauv1'1..11~u.t1 el1Li1BLU.i\lu B1Li18 

U.lJihvla1-:J el11.i1BLWG'11CJ el1Li1m-lic.t-:!I.LG'I'l.l el1Li1m~c.t~"'l8-3 el1Li1aLlEJ.:JU.tl'U LLG'I~ el1Li1al.~'l 

11. .fl.J'lh::111W L~'U-3'UU"J~lJ1W ~1'1..11'1..1 73,800 'U1'VI ';l1f1LL~'U-31'l.lvr'U~1'U~1'Ufl1"J~9U'l.I1LLatLG'I~lJG'I~1-3 ,. 

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

.fJilil1fll -:!'U'l1EJ~1CJ~'l.l Yi11-1f~1EJ 1 'l.lf11'lU'l~"ql.lf111\l~v]1LL~'l.I'IJl)~11"dn1i~9U'U1f11"Jfli m~n~'l.lvl"ll1 CJ LL~'U 
('Vf.!'l. 2562 - 2565) 'IJ"J~~1U'l'UU'l~l.l1ru 't'l.!'l.2563 "'l~~u\l.:Jvrl'~ 

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

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

oVBlJa'l~'l·rf1'lWt.bm1'1..11 u\l'lWJ~ 

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

m1flim~n 1 'U'Vf'l.lvt"ll1t!LL~'U 

13.wU1tl~1'l.liU~fi~8U 

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

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

zhun'l1uflin~nfim"J~.:~wl'~L-liv-:~11CJiiu.e.Ju'IJl)~'l1"llm1~9U'l.l1f111flim~nYru~"ll1CJLL~'l.l ('t'l.!'l. 2562 

- 2565) 'IJ1::~1U'l'UU'"J~l.l1W Yi.!'l. 2563 ~'lWl~L~CJ'l11EJ (uuu'IJ~u'IJ1-:J~1l.l-:!UU1~111Wm~~um'l~~a11) 
' 

~1'1-1~u1iLU'ULf'l~e.Hila1um"JU~'l-11'l.:J1'U•!remJu~'l-11'l'l-1lhtl'l1'ULLG'I~Vnhv-:~1'UvlL~CJ1ieHnurn"J~~m"J"~n~n 
" 

1 u~uvl~-:~wr~"ll1c.t ~.~.~u u."~ 1. iJuu. u1'VI1-:~ t u n1'J''1Jl)~-:~1u1~mh.:~iiu'l~a'VIcrm't'la1m'J' (l'U~'l-11'J'~~m"J 

-:!'UU1~l.I1W 1~Ln~'IJ1~ btl"lltJ~'l~~ 
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. " nHTI~~TIQLnQlnn~U~LUQtnL~~ 

(ntnnt~~ N~~O) 

tLUt-t~1Gn~1H ............................................ "lir&"M 

A~~/ 
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• t-_fl!lt'G~~~f;11tt~M.l.llf\~~n.t.Nat.~::~11 ~LU!l.L~~t~I6~LU 
... . ... n.~~~~1G~t-_fWUIA.t'U.IA.~~ut.LUl.~~l6n.rt~_f:;~,t-t~IA::t.Ul4~f\G~~LUll.L~&tt.I6~LU~I':In.l.Nll.~::~,~l.Ull.U. 

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

"' t.l.U~Lf':l.U ~t'tt.IA.~t.Ut.LU!l.l.~&ttl6_t:l~ l ~l.U~LAU ~t-tt.IA::t.Ufl.~~t.n.t t.LU ll.Lt.&tf.l6t.LU~ ll4fl.ll1.l.!J ~ l GJ: 

617~~·w·u. LAU~t.l.UWIA1t}~~, ~~n.(!l~~f\ rtl.l6l4~ &tt.l6~l.UfltJfL~ l.f.l.U~t-tf.IA.~Wfl.l1[}1:lt.~~, Lfl.lt6~ 

t-~n fl.t.(\t.LUGM. 1l.fl.:lfl. ,:m,t.AUt.nt..Wfl\, WIA 1n.GM. 1 11Lfl.fllfl.fl.l4~t ~~n.rt1 ~r,n :l~,rtl.l6l416 ll&t fl\::t..t.W1t t•,.. po ;;,lvo11tf ~p ,. ~ t• _.,..-._. ~ 

1\ 

l.f.l.U W t.LU ll.l..t.M ... t.16t.l.U n., IA.l.fl.fi\LIA.GM. 1 t-UIA.~W t-GQ.f. LU ll.Lt.&t~l6 ~rttl.UgLf.l.U l.lt'tt IA.~!.Ufl\, l4M.II\l.U P l.F"11 op tiiD' ~;;: 11lt o 

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

:;~,lll.fl.lllM.fl.l.~~,ft-G!l.M.LNltftll\t-Gfi.M.l.t-M.t}1L!4tLU~HrtLI6l4~&ttl6f.LU::t.M.t!1Bl41 M.Lli~IA.~::t(\[St-L~G 

f\ t n.~ 1WIA. 1 ::t(\Lfl.lt6~f.LU~~, n.~n,~,~l.Ull.Lt.~Lfl\~fl.f.LU~ l n.h~n.~~f.LUM.~ 1 ~_ft-~ ,11Lfl.l11 n.rtLI6M.Lt'M.t} 11..14 

f.LUM., &f. 1 L"ltl.tWfl.B~&tf.l6f.LUM., iUWL"Bitt-Gt.W1 :;~,Ut~un.n 1 f.l.Ull.Lf.&tf.l6f.LUM.t-IA. 16tll.lt!B~161\IlN~ ,J:' (;' l.,..r.., fF •; r~ ... •":' 
~~,t-Bp1G~t'L~BM.WLfl.lt6~f.LUM.tM.WI1U~[S M.LllfllW[Sfl.ll.LQ.::tf\~tn.h~fl..(l.~::~,rt~~1t'~ LAU~f.LUlt!~f.LU 

n.tnh~n.~~ lt~1t-~ l.f.l.U~f.l.UM.l.i4!:.LUl4~.t.LUfl.lru~L~&!Jf.Ll1~~111A.Lfl.IA.fl.[Sf.l.U~Lf.l.U~t-tf.IA~!.U 

M.Lli~IA.~::t.(\[St'L~Gfl.\M.~1 lt!_t-111.t-~fl.~::r.n.tt.t...Ull.Lf.&tf.ltlf.LUM.n~fl.~~~~,~l11\!:'~f.f\ 

n.a~&tt.lfl rtt..lfl~t~~.r.wn.n,L!4tt..U~ta~, 09~l n.awn..v a ~n,t.ap, ~ln.~c-,tt~~uc-~ 09~~·w·~ Lf.l.u~r.t.u 
lt!~t.LU~I11\~1~f.f\~~, fl.G~&tf.lfl rtl.lfllt!~f.l.U f.LUll.Lf.&tt.16t.LUilti4L~ t.l.U~LAU~t-tt.IA.:lf.Ufl.fl[}1:lf. 

• :;~, 09~~ M.IJLM.ll~ 9l ~n.p~ l4,t.fl1.t-~t.LU~LAU~1\Lt-U.(l.L~::~,WLllt.LU~Lf.l.U~1\Lt-U,tLL~M.LilLlJM.Lt-

t-p.,t.LUt-G~1 f.LU~Lf.l.U~t-tt.IA.:l!.Ult!~fl.M.Lt-U~L~WLU:l!.f\ 09Sl n.at..Rrt1 £ ~n.,t.t-~ f.LU~LRU~t-tf.IA.~f.U 

t-Gil.WLlJ~lmlLRU~t.LU(\£~(\f.l.U t'G~1 09Sl/6l ~ ~l.l~.t-~,m~rtLtWLRU_fllfllWL!UI.t»t-~L~Itl.lfl 

M.fl1L~ItLt.Y~NMK1::~,t.I.UU~fl1. ·z 

ft111.tf.t.ut-r.wl 0 c-ap1a~r.t.uc-r.w},!11 r.t.ut-.r.w1::mRu~ 

11Ltt-11~1l4,t.fl1.t-~f.l.U~LRU~M.l.t-U.(l.L~ £9S~ 'W'M. fllLrt:lt(\fl.t-f;1L~~f.f\ 
• lt!,t.fl\t-~fl.~~f.f\l }lfl~Lid!l1A.I1~~1111Lfl.l11 M.rtLI6fl.Lt-fl.t} 1L!4f.LU~~1\(!I ~!.f\ltl.l6l4~&ttl6tl.Ut-f.W1 !.l.Ut-t.Yl l!~ • 't 

ll.~M.I} 1n.ll1 ~BF\ll.Lll.:lf.f\111., BM. 1 16tll.M.WfllW:t~, llRnrtr.u WM.t.IALM.It6~f.l.U 17 IA.B!l. , ,_-a A:l.,.. WID' , n JDII 

fl.fl. ,f\£UfA.~~, IA.l11~f.(\UfA. fl.~::r.ufA.t..RU~f.LUt-2LJ!o 1~ l LAU~f.l.Ut'LIA~LUGlt'Lk~ l ~BJ!o 

~}16~LWg1A.h lll.t.t-ll~1lt!,t.fl1.t-~r.LU~LRU~1\l.t-U.(l.l.~l.AU~f.LU}16~l.Wg1Ahfl.,Vt-B~l!Jlt!B~ 0 
l.RU~t.LUl4~f.l.UM.trtt~n.t~[Sfl.t~YWUfA.~trt~~1t-~:;~,f.l.Ul4~tLIA.~fl.fl.fl.:tt.LM.N~ 17 ~@~ 

~}lfl~LWgiAh f.LU~LRU~t-tt.IA~t.U}lfl~l.WgiAhfl.,Vt-G~Wlt!B~ 0 
~,fYLllt.LUlt!~f.l.fl\~fl.!.LUfl.fl.:lt.l.fl.ft6~:;~,~l4rt~(l.,ff\f.LU 9 BJ!o 

:;~, LRU~f.LUt-LIA.rtll~1L!A.11tLtl!l~~,l!JLll@rt~1rtl.tW~LUGlt-L~~tLU 17 ~GJ!o 

f;1 0~ ~L!l.}lfl~LW91Ahfl.,Vt-B~Wl4B~ 0 
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LRU~tl.UI4~tLUn.t:=n,Bn.~1B_e.::~, ~tt~~B 

t..K!bll ~~ 1l.~rtU.l!6 L,ttll1.tl.,Vrtl.tl!6M.l.t-lll.t~l~[S lll.tt-ll~ 114_t.Kt-~tl.U~l.RU~M.Lt-U.(Ll.~ (Z 

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

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

(!4,ndlnQ) t.I..Ut-f.WlllLrtKL(J-114£-~L~ l"9 

(sawo:>~nQ) 9M.~I!h114_t.~L~l:l!11 (S~nd~nQ) t.LUt-f.YlBLrtKL(Jo114_t.~L~ '9 

1$1...!:.1:-ll~ 1 l4_t.Kt-~n. t LRU~t.LUI:-l.IAM.LI:-Iltp.Kl:~, Ll'l.UWM.LI.l~ 

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

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

t.LU~~ 1 L{\llf.t..rtt..~~l!rtB_e.~t:;~, }lti~LW!JIA.ij:;~,llt..O.I$1 n.n:t..~t..l'l.UW.tl.Ulfl~t t..UM.t ::n. 11BM.~1B_e.::~, 1!6tr.~~B 

LK!bll &~1l.~rtl.t~ L,ttKtl.,VI1Ltl!6M.Lt-llLt~l~t! l$l.f.l:-l$~1141_t.lil.t-~f.LU~l.RU~M.l.t-U.(LL~ (Z 

MUJruWt!I:-L~B~l llLf.l:-1$~1l41Kt-~ 
~ . f.l.U ~LRU~M.UU.(LL~O.,V~ L ~11B _e.n.B l'\l:~ll t LrtL~ }~~ LW 9 !All:;~, llLO.IllT1.11Lltl M.Lt-ftC} 1 L!4LLU ~HM.(S1 ;:r,~ 

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

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

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

}~~l.II'!JIA.B::~,IlLO.Il1M.rtLltiM.Lt-M.t}1L~tLU~Hn.~::t~I1L~l4~ 

~t!.ltltLUO.k~l lll.f.t-ll~1l41Kt-~M.lLRUWf.t..UI:-l.IAM.Lt-lltf1.K:=I:m LRUWM.W~t-Bfl. OOt l:~llB~ (t 

T1ll.rt~t-!:11ll.l11il.LI}1 t 'tl 

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

£9~Z'W'M ruUtl:tf\rl.l:-flL~::t.~ fltl~l.W!.IIA.ij:;~,llLrl.lllM.I1L~M.l.t-ftt}1L!4f.LU~Hn.~::r.~ 

rtL~l4~&tr.~tLU~n.(ij1ftH,rtL~ t-ttiA:=tUtl.UU.Lt&tt~H::rul!6n.UtLUU.Lt~ttltiiAnMt-~11ttBM1 '£ • ._...~ II A r-X' t fi='" 

~ ~ 

1:-BU.WU11Aftl.l:-lltn.lil.l:~, t-~n.~t~::r.tt..lil.trl.HB~ II f="F' t A ._II t 

LRUUf.LUl4~tLUM.,::M.,BM.~1BU.::~, 1!6tt~~B LK!bn l!!t1LL311l.t~ LM.Iil.tLUrtLtl!6M.Lt-llLtBM1 ·z s; ~ I. II h) ,S b 11i II f" 

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

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

£9~z·w "M rtlLrt::tf\rl.!:-flM. L t-tt.IA.::Wt.LUU.U:.IH .. tltl~t-BU.t.LUU.Lt 

l!!tr.ltltLUrl.UtllU1t.LUM.n1Ll4::~,t.LUU.Ltl!!ttltlt.LUm.t-Btt.LUM.H,LIA.l4~l4, t-1!1 tLUU.Lt&tr.~tLUrth.~n.n.~BM1 I'll r-_, 0 ,.. 0 "'" 1,: .. ~ fP' 
~ 

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

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

tLUU.Lt&ttlti~NsU.tLUU.Lt~tt~t.LUrth~n.,t:L~::~,n.t..~::t~~L,ttKt! ~t~.t-Kt-~tLU~LRU~M.Lt-U,t:LL~ 
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"-' 

'-' 

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

2) a'1un.:nufifn~nnm"I1ij'~'VI11'1L;iv~"I1V 1v1tija2Jfliila1lJ1"Imh1tl~m"I'U~'V11"I~~'~m"I Lviml11tl 

LLm"'J tJi''UtJ1-3 -nftlu1-31'U~a 1tJ 

--0 ... ~ 0 -1. 15fi1~UU011/W9lS'U011ft1L'U'U~1'U 

n;)n-s-s11 -s::tJ::L1a1tht.wm-s 

- • v ~ .., 
n~ 1 \!'iMnmtll;JffVIa'U\Ja'4'Um1~'i1'1TI'l!nTI 

"' ... .. .. 
- IJ)'I..JTI1J')'M~fl 'j~tJt'VI 1 ~.fil. 2562 -:U.fil. 2563 
~ .,j ....... Gl .. ., 0 

- :;'ijlJ Ll1~m.Jfl 1Lm1t'VI ~Lffi1t'VI 'll'ln~1 . .. 
tijtJ:ufliilttimtJ:JJ~1rn'lmufifmntmfuii1ij.m1'~'~L;i~ .. .. 
~1'U1'U 1s ~hUYeJ Ll'l&imnilL'Vfln~-m,~wii'Ulm~oo 
n~ 2 ~~uilm~nTin'Uf'l~m1:j)'j1'lJO'l')n~ .. .. 

')~ti::'VI 1 ~.fil. 2562 -11.fil. 2563 

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

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

Cilit..c:il 0 .Q, ~ 0 Cit, 

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

n~m-a11 'a~EI~L 1fl1.,1Lil'Ufl1'a 

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

" " ' 
a "" 

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

~~tl~'VI 2 bll.tl. 2563 -fl.tJ. 2563 

- tl~~ll b~m1'UTilloUe:Jll~ ibfl~1~~ "'.:Jbfl~1~ ~.,m:M'1 
' " 

oU'e:JiJ~~Lnme:Jll~"il1fl6'1m'UPimn1'W't~,~~.:Jm.,LfiitJ.:J~1tJ 
" " 

~1'W1'W 18 tJ1bi1e:J 1~vPi m~1u b'VIf'fntl~~~1t11bi1e:J/~~~u~mmu 

'-' 
.Q, c:l I J'J CV II 

n~n'rnJ'VI 2 ~111~~'U'VI~~1"il~1"1Jm~n'Uflru~~~~1"il~1"1Jm~m~~1.:J 
" 

.. 
~~tl~'VI 2 b~.tl. 2563 -fl.tl. 2563 

.. d .I v v o a ."1 .I 
n~n'rnJ'VI 3 6'11u~1H:I1'Ufl111lfl11Vf'U1 fl11116'11b~"il u'lJ'Vfl ~u6'1~~fl 

b~~e:Jb6'1'Ue:Jbb'U~ 

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

~~tl~'VI 1 b1J.tJ. 2563 -fl.tl. 2563 

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

- ~.,vhbi&J~u 'U'VIfl1111 tl~~1"'~'UB 

- ~.,b~~tJW1b6'1'Ue:J b'U~Ubb'U'U PPT Vf~e:J VfR mmtlbb'U'U~'U ., 
" " I 

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

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

.._., 

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

Vlli1~N\J':i1£1~1£1 

.:J\Jfi'1LihA.:i1'1J : 
oCit. cti II d QJ mm'rnlVI 1 : mru1tn'j"lJellJ~'VlG'I'IJ'UG'I'IJ'IJtn'ji'J'j'Y'iJ'j1"/.lfm 

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

~ 

" " - l"i1Lut~~ti.:J 16 ~u 1 ~~ 240 u1'V1 11'u ~1mu 3,840 u1'Vl 
" ' 

- ri1"1.1~L'1lml~u'j'Clti'IJI'ici7U~116 Loot1~1 ~~ 200 'U1'V1 = 3,200 'U1'V1 

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

fi~Um'mVi 2 ~,ru 
" ' ' 

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

I ~ Q.l Jt ~ 6' I 

- ~1'1.J1li'I.JL'1lmm.:J'j'CltJ'I.J\91G'I?Un~1.:J 4,000 'I.J1'Vl 

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

n;JnTilJV13 -r'I.Jf11'ji'JTIIiJ'j1"lJf11'j~~~I'J'j11iJ'j1"lJfmm~'j1.:J ljfi11-ij'~1tl ~.:Jij 
~ 

I Q.J Jl 0 ( 

- f11eJ1VI1'jromu 1lleJ 1 ~t 200 'I.J1'Vllil1'\lJ'I.J 40 ~ 200x 40 x1) = 8,000 'I.J1'Vl 
I I d d Jt 0 

- fl1eJ1V11TI1.:Jb~~b~'jel.:)~lJ 2llel 1 ~~ 35 'U1'V1 lil1'1.J7U 40 ~ (35 X 40 x2) = 2,800 '\.J1'V1 

"" .d tJ v v o ~ .:'1 .I v n"iln'rnlVI 4 "'1 'j1ti.:)1'1J~11llfl11VI'I.J1 ~11liG'I1b'jliJ utym ~uG'f'j'j~ b~t"lleJI.G'I'Uelbb'I.J~ 

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

G'lmuPin'l~n1u~u~~.:Jm~L~tJ.:J'j1tJ ~1mu 18 eh .. neJ 1~t~Pim~1iiL'Vlf'fntl'j~~1eh.rm/~mi-ru~~"lleJ'I.J 
~tJ~~'t.J'j~lJL'S.:Jtlf\u~m'j ~1'1.J7U 11'u ~~~LoU1~1l.l ~1'1.J7U 18 ~'I.J ri11.U~1tJ1'lAm1Yi1fi~Um'jlJ~.:Jil ' ~ ~ 

- A1eJ1VITif1~W'I.J 1 rl'eJ 1 ~t 100 'I.J1'Vl ~1'1.J7U 18 ~'I.J (100x 18 X1) = 1 ,800 'I.J1'Vl 
I I d d Jt 0 

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

4.2 ~~vi1'j1m1'1.J G'f'j't.JL~~L~ti'IJ'j1tJ.:J1'1.J ~1u1u 1 1u l"i11.U~1tJ1ufi~Um~ 3lj~.:Jil 
' 

- A1ffi'Vf1'jf1~1.:J1'W 1 rl'e1 1 ~~ 100 'I.J1'Vl ~1'1.J1'1.J 5 ~ (100 x 5x 1) = 500 'I.J1'Vl 

- R1eJ1VI1TI1.:Jb~~bfl~el.:)~lJ 2 rl'eJ 1 ~~ 30 'I.J1'Vl ~1'1.J7U 5 f'l't.A (30 X 5 x2 ) = 300 'I.J1'Vl 

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

'\.J'j~~~u5 ~1u1u~u 200 'I.J1'Vl 

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

Vlli1£1LVI\Jl .. 'tleJr;l1~1£l'Vlfl':i1£Jn1':i • • 
11. n1':i1Lfl':i1::\1fl11liL~£J.:I'tltl.:J bf'l':i.:Jn1':i 

fl11liL~£1.:1 

':i'llJ 

- mil.l Lth'VImtJ 1~kll'lA 1 Ul'l1l.l~tl1VI'I.J~ H vi11~m'j'\.J'j~lJ1ruf11'j.:J'I.JU'j~lJ1W~~1~L~~eJ'I.J 
' 

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

.:J\Jtl':i::li1N 

(\J1'Vl) 

7,040 

18,280 

10,800 

3,880 

40,000 
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(~~U ~n.~Lih~tLIJI:'LI1) , 
n. ---'~'"" 

tLUii'tl.!l GI11J1H ·············--·········--····t·:;·····--······--· GR. 
,. ~:__ !" 

"5~(</ 

60669<;"0-080 

8198£t7S"-t780 

6906ZS"0-680 

L899Z9G-680 

S"966S"89-S" 60 

UtL~ rt~~IJtLIJii'LI1 '<j 

tn.I1R.I111 mgu~ttLIJ11i'LI1 ·p "" 1"!1 l'b , l'b , 

11~}1A.11~ LI11A.11,tJ.tLIJii'LI1 '£ 
" 

' tWtSI1LIJ rt-Wk~llLit .G 

' ~fl.£LIA.~tLIJii'LI1 . ! 
> 

n. 
~M~tiA.1}Gfl.VtLUii't6!1 GI11J1,t:J '"171 

Lj;l,U~tLU~~tLUI1 t ~11 11GI11J1G,f!o 

-~ 

~~11 t.!ttiJ[lG U.1.fuQ. ~~ 1LgmLt6! L_tl.ltl.tL,VrtLt6!11Lii'I1Lt[ltJJ~ 11Ltli'll!i:1~~ltl.li'~tLU~Lgu!t11Lii'U,tJ.L~ ~ 
(:pedwl) n.~~\::~L~l4LY~Uii 'f;t 

11Ltl:-11!!:1~~ltl.li'~tLU£Lj;I,U!t11LNJ,tbL~ ~f':ll1tS1::t[l~~11rtLW~~!.liA.1f}rt~U 

(U~Itl.) fl.GR.~~fl.k11Lii'11tfbltl. 

n.e~l4~n.~nLI:-11tfblti.'Zt 

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

' n. 
rtLtl.!IA.fl. fl.!tl1f:l11111} 1~M 1111f':l1 911!tlb~LR.::t[ttLU~ ~~IJ1 t~11 tLUI1tJ.1 L~li'~lti.G~1 ::~11 11Lf:lU IA.Ii'G)l-tl1~1,t:J 

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

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

tLU11tJ. 1L~tLU11 1 rt!J::Lrtltl. 1rtLt6!Liti.G~111Liblti.LQ. 1rt~Ufl.,Vrtt~l1f':l111i'Lt~ -

li'l1~1rtLtYtLitl.~fl.tLU 

~1fl.,V11G ~6!1 ~ L ~6!~ 1 L,f!o 1 ~LG~IlLrtltl.rtLtt.IG ~~LU/!.LIJG ~tLU 1:-G ~ 1 11 t t.ltt IJfbGl!l ~1~ 1 L,tA 

&LG ULibtl.tltL~ tl.l}1tLUtl.f}1L~~LUI111:-B,f!ot11~1~11Lii'11tfblti.~UL&Ii'G~1 11Lii'L,\AtLUI1L~Ii'l1~1rtLtt.l-
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tLU£LRU~t-ttiA.::;!.U~1'.fl.rl.Lf:-U,tlL~t-Bil.~Litlt1.LQ. 1 ::;~:mn.L~tlt!LitltLltlfl. t M.fl 1 
I"! n. n. 

~ t rt.Lt-W.\!fl.tLUMW£1A.~::;t[l.LM.~~::;~11n.M.It~ 1~t tLUt-tl!llltt~L~ 1~t-Bil.~t BM.t-*ltLtl!ln.~::;tt-Bil.::;~~ B~ 

J:.LUt-J:.Wl~~~L!' ·;p -) 

MLL.f£1A.~::;t[l. 

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

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

BLitlt1.L(Jo1';J> 

~t l!ILLJ~Lm t LRU~tLU[l.t~[l. 
tLUfl.kt-Bt rt.Lt-~.(\~[l.tLUkM.~~m~~fl.1U~,~t::;~11 rt.Lt-~.(t~fl.tLUrt.tMW£1A.~::;tfl.lt~1 tutLUn.L;!::;t[l. k1tLtl!I!J~t 

~ ~ ~ ~ 
lt1., t-Bil.WU11A.rt.Lt-~trt.lt1.rt.Lt-~LRU1.1::;~11 !.UL~l!lfi.Lrt.~M. rt.Lt-ltlfl.u-n tLUM.LlJ.QIA.L;!::;tn rt.M.ItM.1BM1 II, " F' F' I r: 111 ~ -=-P' "=' ~ I 

0 
~ p 

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

~Ltt'B!/:1~_t-lt1.t-~tLU£LRU~rt.Lt-U,ttL~rt.ttUL~l!lfl.t-Bil.rt.Lt-~~RU~::;~11rt.Lt-~.(t~[l.tLUMLL1£1A.~::;tfl.M.Mit~1tLUt-tl!l1 
L!A~~~tt-~ M.Lt-~~fl.tLUrt.tM.!/:LBG!JM.!l1 le!IA.1:1tfl.LM.~~tLUG~~~t-~tlll.Bl:l!.fl.~~1 MW£1A.~::;tfl.!Jt-LrG~t~~fl. ) 

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

n. • 
tLU!J llltL~11tLtl!l~ltLtl!lfl.k~t f'aLtt'B!/:1~,t-lt1.t-~tLU£LRU~rt.Lt-U,ttL~t-Bil.!.UL~l!lfl.~tB~1 n.~t-~ 

tLU£LRU~t-ttiA.::!.U::;~, !.LU£LRU~t-ttiA.::;!.U~1'.fl.rl.Lt-U,ttL~t-Gil.~Lfi.Blrl.B~t-Grt.L;! MLL1£1A.~:I!.fl.!Jt'L~B 

fl.trt.!l1~ltUL~l!lfl.t-Bil.rt.Lt-~~[l.tLUM.Ll1£1A.~::;t[l.lt~1 !.U~t-BLM.~~tLUfi.,VW~1n.Lt-M.Q.1L~tLUt-~lttt fi.Gil.~~fl.k 
~~L,tJ.lt1.~Lrt.L ~ ltL It! fl. t n.r; 1~ t rt.Lt-rt.t} 1 L ~ B Lt t'B!/: 1 ~_t-lt1.t-~tLU£LRU ~ M.Lt-U ,ttL~ rt. tIt~ U ::;~ ~11 t-BI?.fi.Bil.~ ~ fl.kltLtl!l 

~L,tJ.lt1.~rt.lt1.LlJ::;~11 O<ul"lf~<!> ~ ~Lil.t-yt. 11fl.t-L;!ItLtl!ILRUk:11Ul!IL,tJ.lt1.t!tt-~L~ItLitl ~_t-lt1.t-~tLU£LRU~Tl.Lt-U,ttL,!:'!:I~11 

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

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

C\ IA.BQ. ·gy .tlflYLYQIA.B f" II I' 

J:.LUBLf\LBitbU 
0 ' 
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oo~•...,cece -n.t.UI.\l.I'\B!U.l.UU\M.Itl.OM.Itlr1.t-M.Ir1.M.011t-M.Ir1.-M.t.M.l.!!l M.l!t-1.\ltt.t 
II II II "' p f" f" 0 11 ll_ 

OO;Il'<!l til.~ll.·~g~·~n~ T'LL~~LRU~tLU U~~ti.\~Gil.LI..I ID ~ p ' 

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

oo~'~G) T'Liel O;!J IA.Lrl. O;!>G) ~~ l.nt W N~~1fli'\1LI..I 1"11 ~ :' I 

oo~';!> IA.Ul. OG)<!l ~~ l.Grt (!) T'Lt~L~UtLJ.1.LGLiel 
Jr ... ' 

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

OOG)';IlG) 

ooo'o.:ll 

Mmtn.L~ ... . 

IA.Lrl. .•.......................... T'LtT'LL~ 
. IA.Lrl. ............................. M.tT'LL~ 

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

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

T'Li-"" ~~ l.n~e~ (!) ntnL~ ~rl.ltlT'LfllltLrtl.1. 1Lll.1Liel ... . ... , ' ' 

tLUilLt 

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

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

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

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

rtlLrt~tfl.m~~J.1. 11UL~Lrt 

tA.Ln. oo~•...,cece T'LtT'LL~ ~rtl.1.t-);:\ rtll.ltl:t.Jlrtt-·oce 
II 

~i-1.1.~~rtttlJT'Litfl~t-LIA.~T'LLU~~~11 ~fl.~ll.~~J.1.t-~tLU£LRU~T'LL~U,tl.L~/IlLt~ll&1~~1.1.t-~tLU£Lf'l.U~T'LL~U,tl.L~ 

Bl.ltlr1.Ln11.\M.M. ·~ h" I"' I' 

it11r1.1Bl.ltlr1. 

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

tl.Ut-tYlt-BO.Bl.ltlr1.l.[}11t~U .fl/J 

G)CU'G) M.flLM.b($ ~U~~rtl!lrtL~Iltn.J.1.~~TILII.Ibn.n.lel~n.f1rtL~IlLt .:ll n ro 1'1 1 ro n n, 

G)<U>G) rti..IUJI'l.bM. LT'Litfl~tLU~I':IT'L($1~tfl. ;!> 

G)<U>G) T'LflLilrt~ th~u. ID 

-rtt.~Ltiutu .. . . ~~1.1.~~tLU£LRU~rtL~U,tl.L~rtLt-~Lf'l.U~~~TI WL~I..Irl.rtll.~tfl. 
"" tl!li2U~J.1. ... 

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

Cil<U'Cit rti..IUJRbM. tUL~I..Iht-Gil.M.L~~gfl.tLU 

M.llLRrt1 
.. .. 

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

l.l:!t. 1l:Bl:t M.l.t-M.M.1l.~tl.Uitttu!!IU ... 0 ... 1.\ 
I"' 
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~U.I:-~i:1t!!_t.lll.t-~J:.LU~Ll>I.U~ 

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

c·····•••••oo•••········~·~"''"f····••oo•••••••) 
_/jy 

J:.LU~tn.L~rt~UJ:.LU~tn.L~~ ~L~iii.~Qfl. 
~lel1~tLUibLn.Lp.L~U~tLULJl.~U_ct 

(~IA.~I:l:.fl.I:-~L.\J L~n.~t-LM.) 
~ 

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

"' "'I"'! • I"'! 
M.,VW~1t-LIA.Ielt1-M.1Jl ~ M.!l 1::~n l!!Llf~LJn. t L~U~tLUfl.t\!fl.tLUn.kt-~t M.LLJrul!l!!1:~11t-~~1G~t-L~~~~ M.Lt-~\!fl. 

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

n.r.~, ::&U .. ~I.,IdiA.IatfW~ 
''"' " ' I"' 

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

M.Lt-~Qfl.!:.LUM.ljllf!U~I:J:.fl.[l.~n.k~t~~J:.LUn.J2~J:.fl. ~rtLtl!!L!J.fttWL~l!lrt M.1.,lJn2Yt-&1 

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

M.Lt-~Llii.U~::~11n.Lt-~gjttLUM.LlJ~IA.~::tj1n.Mtt~ 1 G~ 1n.Lt-n.(!. 1 L~tLUttt~L)!t 1 ~WL~l!l h. Mll..fC~Jl.t'~ 1 

f.I.,Ut-f.Ylt-Oil.t-11~1Jtl.,tld~::l.,f.ld1~.ti.,U ·~~ 
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11~~Lftf111 

~flU 
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a.· ~R•n1111 ...... hfu~Hu. ............................................................................ . 
'· ... 'HnhWtn1 (~ 01 tll111fW 2562. 30 rluEJ18U 2563 

to.llm1lihmm11-MA-1Lhfm muMNilnrin-nf~w!mfm11EJ 
11. 4\fthancu 100,000 un1 Whltnttri~MJIMtiiUIL11:11M11 ... ~. 
fwthihwlu 
t. flmtnt.~~n=ni¥' Lm11,~errltt, 

1.1 ftlnfin"m~UML,._tlufi'»Jllu ~vl ill 
- thBTPI1Th~~ .... (50 V'lWK 2 fa X t7 ftU) = 1,700 U1YI 

- flhe1'M-nmnm UOO·\J'm xtl& X 17 Md = 1.100 U1YI 

~. ~'"'"'iiurn.l 
~.l~Wft~t\11 

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

-ffl81'M11~ (100 U1YI X tsfs X 17 PIU) = 1, 700 U1YI 

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

!l.\ltl1'UJtlW~~~wtn1lfhLUU41U1ft1~tl11 
-fi~i~~ (50 V'Tfl X 218 X 55 fttl) = 5.500 U'm 

- ft181'M11~ (250 \J'm X 1 d'a X 55 flU) = 13,750 \J1YI 

- fi11rl.,.,..,~ \u.nfu (16.000 \J1'1t) 

8.Li1~.ukrrJ200 '01\1 X !$'tiN :: 7,600 U1YI 

e.uifviL~ 400 m-n x 6 ft\1 = 2,400 u-m 

8,L11~_.,El,WQI~,Lm 500 U1YI X 6 ft\1 =3,000 U1YI 

8.L~*~ 600 U'm X 5 ft\1 = 3,000 \J'm 

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

6. ~cun,..Uu.wn11thLw~11~Qiltil 
6.1 '111tJ.n,nfai 5 ,hunwff:tnttlnmmfiLiat-M anfllfi.f•o 

tmfit'8\JLMau 

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

8.1 \h:S'f~Lftel.fl1ewn11ft1Lilu41~UUtl11tf'l~ihm\lttU4tl11 
• R181"ft11i'NWI=LA1u. (50 U1YI X 2 fa X 17 fl\1) = 1, 700 U1't1 . ... { " ) - ft1il'l"ft11mt1-0'IJ 100 U1Y1 X 1lJ8 X 17 ft\1 = 1,700 \J1YI 

8.2 fi1ilLYifll W1lJLfBllnM'llflNWmtl11ftntntl1l!Pplfifl1at~ifl11ftfl"tt1 
21mvflmt1tuf4w!t~Lfe..,,s 

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

41J1.h:Jf1fl.t (U1fl) 

100,000 

3,400 

-
3,400 

36,250 

-

-

. 

3,400 

20,000 

~-··----
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~ ~(U'm) 

- thm'MW1awfiff-rul'lif1\d\Jm1ilrlwt._... (8111 x1,780 u1~ x11u> 
I = 14,240 

8.3 fiflfl"ls.t ruttl\htil.i1wlftn'1'Di'1L~Wf\"ntl1L~'l'U 22.56( 
!•f'I'J-4fl'11 

- Ph~daL!'atti'JtSI.fl"rr n. (240 ~ x 22 ""' x 2 iu) = 10.560. 

-ft1'W1WUI'KlWfiabuN~Mmtiu htrW 
(6 ftu X 1.000 ~ X 2 i'u) !II t2,poo 

10.L'11'llu.ftn"lfJ-41UMV11'S.U~-mhilu.t1'Ulf'I"J4fl'11 6,40q 
4 4 . . K I 

- flhtmmi'N~ (50·VWJ· J( 2118 X 17 f'IU) = 1,700 \J"lY i 

- ft'l81W'l1ntrlnV (100 tJ'm X 1 ife X 17 f'IU) = 1,700 ~ 
-·~acmUM I 

·~·· "" ... Ott tt,fll"l~li'IJ OWW .. fH'"'K • 4,590 
JSZ 

100.000 ~ 

*** '18~1fJ'1M1fJfl1'i 

12. nTJ=t~1111fiMW .. IIfrit 

,..,....: 
1. fLf1iilfn•m1lJ'bilfh4Ufns.tLihNJ1dtf1'MUtl 
2. d1u11"llm'i wnhanu fta1Uintn m•'bhhu.vm1tl~rrmJDUAsei'Nrnmu=,;mi'184 

-- ~~ •------ ---~4-- • 
~. 

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

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

13.111\hl~ 
~LM ._... Ul'll111dluRa atNm1U~nrin'l"Jf-4rifi\W-411fJ 

14 • ...tl.ntti'lu\Mv (Impact) 
fl1'J\t1N1fl1'iftmrl'IJ84VI'Ihs4111W14fl11~fl'Wl U8W'J•hill1'W'I8-4fl1"JfJfl'i~I'Ufi!Nil1Wfl1"Jtfl 

m1Rfl'Wl'1nMS-4111Wl~m'Jft~ 
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c-Bm~N~u.n.P.rt~::~,m~c-B~n l ~w!J::~,, 
\ n. 1\ " l'b 

Llkll!J.L~~~~ ri.P.rtP.::~1m.~t-B~t'Bfl.~~~~n.kn.~k1~~ n.~k1,t:J::~11LRL.l~~LL.lt'LIA.WL~lMl. ~~»trt~~1t'~B~1 un.G 

• rt~~gm~rt::~,, 

"' "' 1\ 
t-~n~~~~~n.L~nr~ ~t'BlJmM.ri.Q>1~L!J.l.1.L,\A~LllBl~ t'BlJ1n.L£l.B,~~~~~~~1!S rl.~k1,t:J»trt~~1t'~B~1 !:8\"l.l3 

1\ 1\ 

kll~~t'lP.L~::~M.t'Bfl.~~~WWP.L~::~M.krl.~k 1 LRL.l~~~ n~k 1~» l 11~~1 t'~B~ 1 (§)"l.l3 

n.~ ~Qf1.~LL.l~LRL.l~~LL.lri.L~ 
IA.Lrl.~~~:;~M.~B~rtL~~t'B~mM.n.l;1rtLl~rt~~1t-~::~Tit'Lk~~LL.lt'~~lLJ,A.l4l~~~t-~ fu~L~rtLl~ri.~1;~11Ll,t\J.1.:;~~ ~Lll't!lJrl.l~nt 

1\ 1\ 

~LL.l £LRL.l ~t'UIA.::Wn.IA. TI ,t:Jri.Lt-~lTlol.1.ri.Q> 1&-~ ~Ut-~~1l4l ~1.1.t'~f.LL.l£LRL.l ~n.Lt-L.l ,tJ.L~ rtU.Q[I.~ri.Q> 1~!':1l4l ~1&-,(btL):!L.l t'~ 

~Ln.~lrl.ri.B~~mfl.~LL.ll.1., BM. 1 n.n.t-l4l W.LBB B111Ll~::~11~, Lrl.rtrtLt~~tl4lLIA.l.1., ~121 UMl~L.QL~ri.Lt-nP.~l:;~n fuM.1Ln.n.Lt- P I'& nlt ~ ~"' ,r lt~P 1'1 onlt -' lv ~ o 

f.~,(t~L~LBri.Lt' n.p.1 "L,\At'B~~~~t'BlJmL£l.B~1L,\A:;~~f.~:;Gn.~1, B~ ~t'BlJ1~M.ri.Q>1f.LL.l (t.13) ~t'BlJ1~M.ri.Q>1~L!J.l.1.L,\A 
• • ~L L.l Bj,!Sri.~L.liA.» l 11~~1&-~t-B ~f.LUn.GU::f.[l.ri.Llj~:;~TI Lf'I.L.l~ri.Llj~-lk~n.G~~ (!:8\) n~L.liA.t-Bfl.~LJ:bl.1.rl.i; 1 ~t'B[E1 ~M.rl.l; 1f.LU ((§)) 

~t~n.GL.l::f-[1. n,tt~t-B~~M.ri.I;1~LL.lt'& ~t'B~~M.rl.l;1rl.~k1~»l&-Lk~t-[tf.LL.l~l~ rtf.f..Q[1.~ri.Q1t'L~BIA.Ln.~~~:;f.M.~Bf.rtL~~Qf1.~LL.l~ 
... ' 1\ ... 

t-~m~ri.Q1»tLn~~:;~1 ~n.~n.~;m~k1~t'Lk~~Lllrl.l ~~L.l~l.1.ri.Q1Lrt Lf'I.L.l~f.LL.lri.L~~Ln.P.lLf.rtf.n.:;f.M.L!\11B!J. ~Lf\.mLP.Lf.rtf.n.::f.M. 

ri.LIA.P.L~::f.M.Bfl.t-~ f.Lll£LRL.l~t'l~IA.::W ~H-kll~J1.Lf.rtf.n.::f.M.t'!A11 0(§) ~~LllP.~lX!-PBL~1::~M.~~m~rtLn.::~M.nQ>1~£1.11~P.Lf.~~ 
1\ 1\ 

~~~ljt-~m~~~1 Wt'Lf.WM.IA.1tiA.n.~n. Mlf.L.lt'~Lf.!/:lLJ.1.rtl~flBL~1::f.M.~~1rt~~~Lllf.llnlt'B[!.1 n,ttt-~ ~t-B[E1~M.ri.Q1f.LL.l (;D) ::m1 
' ' ... • .... 1\ 

M.~LB!S-LJ.A.ri.Lt'~f.LU (t.13) rtf.f..QMl~~ t-~n.~~~~~n.L~n.r~f.LU (!:8\) t'BlJmL,CI.B~t'B~Ulj~~~n.lel~~f.LU ((§)) ~l~n.GU::tf1. 
"" . n.L~ ;D n~ k 1L.l XL~,, n.L~rl.f*t'L}~t'B~Lf'I.L.l~f.LL.l» tt-ftt't1A.~l4ll t'BlJ1n.L£1.,Ll11» wn.~t-Lk~1Lllrl.lljLri.L.lri.P.rt1n.::tM.~t'Bt-rt ,, 

.. 1\ 1\ 

n. L.Q ~P.L1::1 M. ri.L~n.~ B ,ft> 1 ~ Ln.P.l Urttn.::t M.Ltt-11A.t' ~1 L.l t'L1l~ M.IA.111A.n.~n. m 1 L.l t'~L1 &tL1.1.rtl~.~ B L ~1:; 1M. 
• 1\ 

~l4!1rt~IA.Ln.::tM. l4lrl.~t'L1~1LL.lB~ ~~M.n.ljLrl.rttn. P.L1Ll.1.rtP.l4!1~~19B~M.rtl!Ll.1.rt 1k!n.1.QLL.lri.P.rt1n.::tM.~l4!1rt~rtLn.::1M.t-Bfl. 
~ f=" "' 1;:0 ~ "=' 't::P p 
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