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สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับ ดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ            

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                 

พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 มีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบ 

ท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดมอบหมาย 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2563  

2 

 โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบงสวนราชการภายในออกเปนกลุม

ตามงานท่ีปฏิบัติในลักษณะกํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 

1. กลุมอํานวยการ (กอน.)  มีขอบเขตภารกิจเก่ียวกับ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ                 

งานประสานงาน และงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

2. กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย (กบง.) มีขอบเขตภารกิจเก่ียวกับ งานบริหารการเงิน งาน

บริหารงานบัญชี และงานพัสดุและทรัพยสิน 

3. กลุมบริหารงานบุคคล (กบค.) มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด

ตําแหนง งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานพัฒนา

บุคลากรงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ และงานวินัยและนิติการ 

4. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ การฝกอบรมพัฒนากอน

แตงตั้ง พัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา วิจัยเสริมสรางเครือขายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. กลุมนโยบายและแผน(กนผ.) มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ งานขอมูลสารสนเทศ งานติดตาม

ประเมินผลและรายงาน งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ 

6. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ 

ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุนและดําเนินงานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (กสจ.)มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ งานสงเสริมคุณภาพการจัด

การศึกษา งานสงเสริมกิจการนักเรียน งานสงเสริมกิจการพิเศษ 

8. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(กนต.) มีขอบขายภารกิจฃเก่ียวกับงาน

พัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม งานนิเทศติดตาม

และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

9. หนวยตรวจสอบภายใน(ตสน.) มีขอบขายภารกิจเก่ียวกับ งานตรวจสอบการเงินและฃการบัญชี 

และงานตรวจสอบการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

10. กลุมกฎหมายและคดี 
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นายสุขุม  พรหมเสน 

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุมบริหาร 

งานการเงิน 

และสนิทรัพย 

 

นายประถม  เช้ือหมอ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 
กลุมกฎหมายและคดี 

  โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
    

กลุม 

นโยบาย 

และแผน 

นายทศพร  จันทรเนตร 

 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมสงเสริม 

การศึกษา 

ทางไกล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

 

กลุม 

บริหาร 

งานบุคคล 

กลุมสงเสริม 

การจัดการ 

ศึกษา 

กลุมพัฒนาครู 

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

กศจ.พะเยา 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม และ 

ประเมินผล 

การจัดการ

ศึกษา 

2 

นายณัฐพล  สุวรรณลพ 

 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุม 

อํานวยการ 
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นายประถม  เช้ือหมอ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

(ผอ.สพป.พย.เขต 1) 

นายทศพร  จันทรเนตร นายสุขุม  พรหมเสน นายณัฐพล  สุวรรณลพ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

(รอง ผอ.สพป.พย.เขต 1) 

ทําเนียบผูบริหาร 
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นางสมบูรณ  เรืองงาม 

ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 

นายอดิศัย  กิตติผโลทัย 

ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 

นางชไมพร  ปวงคํา 

ผอ.กลุมอํานวยการ 

ผูอํานวยการกลุม/หนวย 
 

นาง;วิไลวรรณ  ขันคํา 

ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

นางนงลักษณ  จําปานคร 

ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

นายเอ่ียม  มังคลาด 

ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

นางศรีวรรณ  ตาลด ี

ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางชรินทรทิพย  โพธิเจริญ 

ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

นางโสภี  คําชูสังข 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

นายรัชชาพงษ  ตอมคํา 

ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายช่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายกมล เชียงวงค 

ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 

ประธานกรรมการ 

 

นายชุติเดช มีจนัทร  

รองผูวาราชการจังหวัดพะเยา (กํากับ ดูแล งานดานการศึกษา) 
 

2. นายนพรัตน อูทอง 

ศึกษาธิการภาค 16 

รองประธานกรรมการ 

3. นายสถิตย ปริปุณณากร 

(ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา)  

ผูแทน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

4. นางดรุวรรณ บุญมาก 

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

กรรมการ 

5. นายประถม เชื้อหมอ 

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

6. นางมนีา กิตชิานนท 

ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กรรมการ 

7. นางณัฎฐ วรินทรรักษ กรรมการ 

8. นายหัสนัย  แกวกุล 

ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรรมการ 

10. รอ สป.พิจารณา 

ผูแทนองคกรวิชาชีพ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

11. นางธิติกาญจน กุลพัฒนเศรษฐ กรรมการ 

12. รอ สป.พิจารณา 

ผูแทนองคกรวิชาชีพ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

13. นายวลัลภ ไมจาํปา 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

กรรมการและเลขานุการ 

14. นายสุรศักดิ์  กัลปยาธ ิ

นิติกรชํานาญการพิเศษ 

ผูชวยเลขานุการ 

15. นางนวพร วรรณมณี 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
ผูชวยเลขานุการ 
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รายช่ือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 

 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. นายประถม  เชื้อหมอ ประธานกรรมการ (ผอ.สพป.พย.เขต1) 

2.  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

3.  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 

4. นายนพคุณ  จันตะวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย 

5. นางสาวลาวัลย  ธุระเสร็จ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. นายสุรพงษ  สุขเกษม กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล 

7. นายเวชชัยยันต  ปอมบานตา กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา 

8. นายบรรจง  วงศราษฎร กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

9. นายเอ่ียม  มังคลาด กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ) 
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 สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตั้งอยูท่ีบานแทนดอกไม ถนนสนามกีฬา        

ตําบลตอม  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา

จํานวน 378  หมูบาน 36 ตําบล  15 องคการบริหารสวนตําบล 19  เทศบาลตําบล  4  อําเภอ                

ไดแก   อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต และอําเภอภูกามยาว 

 อําเภอเมืองพะเยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   และเปนท่ีตั้งของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา              

 อําเภอแมใจ   ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร 

 อําเภอดอกคําใต ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร 

 อําเภอภูกามยาว   ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ขอมูลท่ัวไป 
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1. จํานวนโรงเรียน นักเรียน และครู ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตาม  

กลุมโรงเรียน  ประจําปการศึกษา 2562 
 

ท่ี กลุมโรงเรียน 
จํานวน 

โรงเรียน นักเรียน คร ู

1. เมือง 1  16 1480 132 

2. เมือง 2  13 2984 195 

3. ดอกคําใต 1  11 1357 119 

4. ดอกคําใต 2  13 1171 105 

5. แมใจ 19 1480 146 

6. ภูกามยาว 12 670 72 

 รวม 84 9142 769 
 

2. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จําแนกตามระดับชั้น       

ประจําปการศึกษา 2561 
 

ท่ี กลุมโรงเรียน 
จํานวนโรงเรียน

รายกลุมอําเภอ 

จํานวนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในแตละระดับช้ัน 

อ.1 อ.2 อ.3 ประถม 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 

1. เมือง 1  15 3 15 15 15 5 

2. เมือง 2  13 4 12 12 13 4 

3. ดอกคําใต 1  11 4 10 11 11 5 

4. ดอกคําใต 2  13 3 9 9 13 4 

5. แมใจ 19 1 17 18 19 7 

6. ภูกามยาว 12 1 9 11 12 2 

 รวม 83  
 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562) 
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3. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562 

 

ที่ 
โรงเรียนที่มีจํานวน

นักเรียน 

จํานวน 

(โรงเรียน) 

กลุมโรงเรียน 
เมืองพะเยา1 เมืองพะเยา2 ดอกคําใต1 ดอกคําใต2 แมใจ ภูกามยาว 

1. นักเรียน  0 – 20    คน 5 - 1 1 - 1 2 

2. นักเรียน  21 – 40  คน 12 4 2 1 2 1 2 

3. นักเรียน  41 – 60  คน 14 - 1 - 3 4 6 

4. นักเรียน  61 – 80  คน 18 3 3 1 4 7 - 

5. นักเรียน  81 – 100 คน 7 2 1 3 - 1 - 

6. นักเรียน  101 – 120 คน 4 1 - 1 1 1 - 

 รวม 60 10 8 7 10 15 10 

4. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

(จัดการศึกษาตั้งแตชั้น อ.1 – ม.3) 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

นักเรียน คร ู

1. บานจําปาหวาย เมืองพะเยา 145 15 

2. บานตอม เมืองพะเยา 225 16 

3. บานรองหา เมืองพะเยา 175 16 

4. บานต๊ําพระแล เมืองพะเยา 138 12 

5. บานแมกา เมืองพะเยา 157 17 

6. อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก เมืองพะเยา 221 16 

7. บานภูเงิน เมืองพะเยา 176 16 

8. บานหวยบง เมืองพะเยา 87 15 

9. ชุมชนบานแมใส เมืองพะเยา 173 16 

10. บานหนองหลม ดอกคําใต 133 15 

11. บานดง ดอกคําใต 128 15 

12. บานจําไก ดอกคําใต 259 17 

13. บานปางงุน  ดอกคําใต 72 11 

14. บานคา ดอกคําใต 170 16 

15. บานรองจวา ดอกคําใต 88 14 
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ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

นักเรียน คร ู

16. บานปาง ดอกคําใต 73 9 

17. บานปน ดอกคําใต 195 16 

18. บานทุงตนศรี ดอกคําใต 110 11 

19. บานดงอินตา แมใจ 166 15 

20. บานดงบุญนาค แมใจ 66 9 

21. บานไรออย แมใจ 134 15 

22. ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี  แมใจ 67 8 

23. ชุมชนบานแมสุก แมใจ 106 10 

24. อนุบาลแมใจ (บานศรีถอย) แมใจ 162 17 

25. เจริญใจ แมใจ 36 8 

26. บานอิงโคง ภูกามยาว 121 15 

27. บานหวยแกว ภูกามยาว 30 7 

รวม 3613 367 

 

5. จํานวนโรงเรียนท่ีเรียนรวม 

    5.1 เรียนรวมทุกชั้น 

ท่ี โรงเรียนเรียนรวม อําเภอ 
จํานวน 

โรงเรียนหลัก 
นักเรียน คร ู

1. บานดอกบัว(บุญมานุเคราะห) เมืองพะเยา 12 4 บานศาลา 

2. บานไร เมืองพะเยา 22 4 บานแมนาเรือใต 

3. บานแมต๋ําบุญโยง เมืองพะเยา 22 4 อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก 

4. บานต๊ํามอน เมืองพะเยา 22 4 บานต๊ําพระแล 

5. บานต๊ําเหลา เมืองพะเยา 21 3 ชุมชนบานตุมทา 

6. บานหนองลาว ภูกามยาว 8 1 บานหวยแกว 

7. บานแมจวาใต แมใจ 12 3 ชุมชนบานแมสุก 
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6. จํานวนโรงเรียนประชารัฐ  

ที่ โรงเรียนหลัก อําเภอ 
จํานวน 

โรงเรียนเครือขาย 
นักเรียน ครู 

1 ชุมชนบานแมใส เมืองพะเยา 173 16  

2 บานจําปาหวาย เมืองพะเยา 145 15  

3 อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก เมืองพะเยา 221 16 บานแมต๋าํบญุโยง 

4 บานแมกา เมืองพะเยา 157 17  

5 บานสาง เมืองพะเยา 117 7  

6 บานดอกบัว(ราษฎรบาํรุง) เมืองพะเยา 162 11  

7 บานตอม เมืองพะเยา 225 16  

8 บานต๊ําพระแล เมืองพะเยา 138 12 1.บานต๊าํมอน 2.บานต๊ําดอนมลู 

9 ชุมชนบานตุมทา เมืองพะเยา 78 6  

10 บานหวยบง เมืองพะเยา 87 15  

11 บานใหม เมืองพะเยา 62 5  

12 บานจําไก ดอกคําใต 259 17  

13 บานคา ดอกคําใต 170 16  

14 ชุมชนบานหวยลาน ดอกคําใต 97 8  

15 บานถํ้าประชานุเคราะห ดอกคําใต 235 12  

16 บานปน ดอกคําใต 195 16  

17 บานแมใจ(แมใจเพาะวิทยาการ) แมใจ 62 7  

18 บานดงอินตา แมใจ 166 15  

19 อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) แมใจ 162 17  

20 ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี แมใจ 67 8  

21 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 137 10  

22 บานอิงโคง ภูกามยาว 121 15  

 

7. โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
นักเรียน คร ู

1 บานตอม เมืองพะเยา 225 16  

2 ชุมชนบานแมใส เมืองพะเยา 173 16  

3 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 137 10  

4 อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) แมใจ 162 17  

5 บานดอกบัว(ราษฎรบํารุง) เมืองพะเยา 162 11  
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8. จํานวนโรงเรียน ICU 
 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

นักเรียน คร ู หอง 

1 บานดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) เมืองพะเยา 66 8 8 

2 บานต๊ําเหลา เมืองพะเยา 21 8 8 

3 บานปาคา เมืองพะเยา 62 8 8 

4 บานภูเงิน เมืองพะเยา 176 11 11 

5 บานศาลา เมืองพะเยา 54 8 8 

6 บานดอกคําใต ดอกคําใต 6 5 4 

7 บานรองจวา ดอกคําใต 88 12 12 

8 บานบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห) ดอกคําใต 43 8 8 

9 บานสันจกปก ดอกคําใต 38 8 8 

10 บานดง ดอกคําใต 128 11 11 

11 บานคาบน ดอกคําใต 95 8 8 

12 บานทุงตนศรี ดอกคําใต 110 12 12 

13 บานเนินสมบูรณ ดอกคําใต 66 8 8 

14 บานวังขอนแดง ดอกคําใต 40 9 9 

15 บานปาง ดอกคําใต 73 9 9 

16 บานโพธิ์ทอง ดอกคําใต 39 6 6 

17 บานหนองหลม ดอกคําใต 133 11 11 

18 บานใหม ดอกคําใต 112 6 6 

19 บานปางงุน ดอกคําใต 72 11 11 

20 บานดงบุญนาค แมใจ 66 10 10 

21 บานปาสักสามัคคี แมใจ 64 8 8 

22 เจริญใจ แมใจ 36 10 10 

23 บานปาแฝกเหนือ แมใจ 48 8 8 

24 บานเจน(เจนจันทรานุกูล) ภูกามยาว 54 8 8 

25 บานแมอิง ภูกามยาว 53 8 8 

26 บานกวานเหนือ(สุทัศนอุปถัมภ) ภูกามยาว 54 8 8 

27 บานรองปอ ภูกามยาว 48 7 7 

28 บานหวยแกว ภูกามยาว 30 10 10 

29 บานมวงคํา ภูกามยาว 58 8 9 

30 บานกาดถี ภูกามยาว 59 8 8 
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9. จํานวนโรงเรียน 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ท่ี โรงเรียน ตําบล อําเภอ 
จํานวน 

คร ู นักเรียน หอง 

1 อนุบาลพะเยา เวียง เมืองพะเยา 85 1889 56 

2 บานรองคํา แมนาเรือ เมืองพะเยา 6 64 8 

3 บานดอกบัว (ราษฎรบํารุง) บานตุน เมืองพะเยา 11 162 9 

4 บานต๊ําพระแล บานต๊ํา เมืองพะเยา 12 138 11 

5 บานตอม บานตอม เมืองพะเยา 16 225 11 

6 บานหวยบง แมปม เมืองพะเยา 15 87 12 

7 อนุบาลเมืองพะเยา(บานโทกหวาก) แมกา เมืองพะเยา 16 221 13 

8 บานใหม บานใหม เมืองพะเยา 5 62 8 

9 บานจําปาหวาย จําปาหวาย เมืองพะเยา 15 145 11 

10 บานศาลา ทาวังทอง เมืองพะเยา 6 54 8 

11 ชุมชนบานแมใส แมใส เมืองพะเยา 16 173 12 

12 บานสาง บานสาง เมืองพะเยา 7 117 8 

13 ชุมชนบานตุมทา ทาจําป เมืองพะเยา 6 78 8 

14 ตําบลสันปามวง สันปามวง เมืองพะเยา 5 38 8 

15 บานสันจกปก ดอกคําใต ดอกคําใต 4 38 8 

16 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต) ดอนศรีชุม ดอกคําใต 14 298 13 

17 บานถํ้าประชานุเคราะห บานถํ้า ดอกคําใต 12 235 13 

18 บานปน บานปน ดอกคําใต 16 195 11 

19 บานทุงตนศร ี หวยลาน ดอกคําใต 11 110 12 

20 บานจําไก สันโคง ดอกคําใต 17 259 11 

21 บานคา ปาซาง ดอกคําใต 16 170 11 

22 บานหนองหลม หนองหลม ดอกคําใต 15 133 11 

23 บานดง ดงสุวรรณ ดอกคําใต 15 128 11 

24 บานบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห) บุญเกิด ดอกคําใต 4 43 8 

25 บานรองจวา สวางอารมณ ดอกคําใต 14 88 12 

26 บานโพธ์ิทอง คือเวียง ดอกคําใต 5 39 6 

27 บานแมใจ (แมใจเพาะวิทยาการ) แมใจ แมใจ 7 62 8 

28 อนุบาลแมใจ (ศรีถอย) บานศรีถอย แมใจ 17 162 11 

29 ชุมชนบานแมสุก แมสุก แมใจ 10 106 11 

30 ชุมชนบานปาแฝกสามัคค ี ปาแฝก แมใจ 8 67 10 

31 บานไรออย บานเหลา แมใจ 15 134 11 

32 บานหวยเจรญิราษฎร เจริญราษฎร แมใจ 5 72 7 

33 บานอิงโคง หวยแกว ภูกามยาว 15 121 11 

34 อนุบาลภูกามยาว ดงเจน ภูกามยาว 10 137 8 

35 บานแมอิง แมอิง ภูกามยาว 4 53 8 
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10. บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1. บุคลากรสํานักงาน 

     1.1 ขาราชการ 
 

สายงาน 

ระดับตําแหนง/วิทยฐานะ/ จํานวน 
รวม 
(คน) 

รอยละ 
ปฏบิตัิงาน 

ชํานาญ 
งาน 

อาวุโส 
ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ 
การ 

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ไมม ี
วิทยะ 
ฐานะ 

สายงาน (ตําแหนง)           
1.ผูอํานวยการ สพท.      1     

2.รองผูอํานวยการ สพท.      3     

3.ศึกษานิเทศก     3 6     

รวม (1)     3 10   13  

4.เจาพนักงานธุรการ  2         

5.เจาพนักงานการเงินและบัญช ี  1         

6.นักจัดการงานท่ัวไป     2      

7.นักวิชาการเงินและบัญช ี    2 5 1     

8.นักวิชาการพัสดุ      1     

9.นักทรัพยากรบุคคล    1 5 1     

10.นิติกร      -     

11.นักวิเคราะหนโยบายและแผน     3 1     

12.นักวิชาการศึกษา     5 -     

13.นักวิชาการคอมพิวเตอร     1      

14.เจาพนักงานพัสดุ  1         

15.นักประชาสัมพันธ      1     

รวม(2)  4  3 21 5   33 100.00 

รวมท้ังส้ิน         46  
 

     1.2 อัตราจาง 

 
สายงาน จํานวน รอยละ 

1. พนักงานทําความสะอาด 2  

2. เวร-ยาม 1  

3. พนักงานพิมพ 1  

4. พนักงานราชการ 1  

รวม 5  
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2. บุคลากรในสถานศึกษา   
  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้ 

 
ท่ี ตําแหนง จํานวน 

 ขาราชการครู  
1 ผูอํานวยการโรงเรียน 73 คน 

2 รองผูอํานวยการโรงเรียน 5 คน 

3 ครูผูสอน 582 คน 

4 ครูผูชวย 37 คน 

รวมขาราชการครู 697 คน 

 ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว   

5 ลูกจางประจํา 42 คน 

6 พนักงานราชการ 6 คน 

7 อัตราจาง 

7.1  ครูอัตราจาง 

7.2  เจาหนาท่ีธุรการ 

7.3  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

7.4  นักการภารโรง 

 

28 

80 

60 

41 

 

คน 

คน 

คน 

คน 

รวมจํานวนลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว 257 คน 

รวมท้ังส้ิน 954 คน 
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 3.  จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาพะเยา เขต 1   

 

ระดับช้ัน 

จํานวนนักเรียน (คน) 

ปการศึกษา 2560 

(10 มิถุนายน 2560) 

ปการศึกษา 2561 

(10 มิถุนายน 2561) 

ปการศึกษา 2562 

(10 มิถุนายน 2562) 

ระดับกอนประถมศึกษา    

-ชั้นอนุบาลปท่ี 1 78 218 177 

-ชั้นอนุบาลปท่ี 2 841 751 757 

-ชั้นอนุบาลปท่ี 3 933 898 803 

รวมระดับกอนประถมศึกษา 1,847 1,867 1,737 

ระดับประถมศึกษา    

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 995 1,085 1,052 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 1,085 951 1,061 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 1,082 1,075 976 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 1,145 1,067 1,089 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 1,234 1,150 1,068 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 1,218 1,228 1,164 

รวมระดับประถมศึกษา 6,755 6,556 6,410 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    

-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 361 359 350 

-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 404 355 322 

-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 340 389 340 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,105 1,103 1,012 

รวมนักเรียนท้ังส้ิน 9,716 9,526 9,159 
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ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 

 10.แผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 

 

กลยุทธท่ี จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 14 1,400,000 

2. การผลิตและพัฒนาครู 22 1,080,040 

3. การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา 

4 407,800 

4. การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ 

1 15,000 

5. ICT เพ่ือการศึกษา (ใชเงินเหลือจาย 249,000 บาท) 1 - 

6. การบริหารจัดการ 25 500,000 

รวมงบประมาณ  4,197,160 

7. จัดสรรใหกลุมโรงเรียน 6 กลุม กลุมละ 150,000 บาท  900,000 

8. งบประมาณท่ีจากสํานักตางๆ จัดสรร  6,000,000 
 

11 แผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 

 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรท่ี จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   5 400,345 

2.   พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน    

5 1,449,100 

3. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 1,273,400 

4. ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3 งปม.จาก สพฐ. 

5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1 47,700 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวม 14 1,435,760.00 

รวมงบประมาณ  4,606,305.00 
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12  แผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 
 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรท่ี จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 3 345,000 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 7 315,250 

3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3 270,000 

4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

3 510,000 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4 292,671 

รวมงบประมาณ 20 1,732,921 
 
 

ผลการดําเนินงานขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

13 ผลการดําเนินงานขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   2 ด ี

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษา 

เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน    

3 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

3.67 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวม 4 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.81 ดีมาก 
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สวนที่ 2  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1         

พ.ศ.2561-2565 ไดนําบริบทท่ีเก่ียวของกับภารกิจการจัดการศึกษามากําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษา 

1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 40 ก  

6 เมษายน 2560 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

ไดแกมาตรา 54  ท่ีบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอน      

วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการ

ดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ

สติปญญาใหสมกับวัย    โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวม

ในการดําเนินการดวย 

รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริม 

ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว

มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซ่ึงอยางนอย ตองมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตาม

แผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เชี่ยวชาญได   ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือใหประชาชนไดรับ

การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 

ตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน

การศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน

หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอน

ภาษีดวย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุน 

เปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
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1.2 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ          

ในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้ 

 วิสัยทัศน “ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม     

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร เก่ียวของกับการจัด

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต1 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางความม่ันคง ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน 

และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง  ดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ

พัฒนา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 3.1 การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตรท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง และยุทธศาสตรท่ี 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 4.1 การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร ท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท่ี 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป มี

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร เก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย

การพัฒนา ใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน คนในสังคมไทยทุก

ชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน และคนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ันค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 
 

1.4  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมาตรี) 

คําแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา    

วันพฤหัสบดี ท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงประกอบดวยนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน  12 เรื่อง 

ภายใตวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุงม่ันใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว

ในศตวรรษท่ี 21″ โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

ดังนี้    

นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย    

นโยบายท่ี 2 การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ     

ขอ 2 (2.2) ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมี จิตสาธารณะและการมีสวน 

รวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ

ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกตอง 

สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน 

และภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ขอ 2 (2.5) แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ ดวยการบังคับใช กฎหมายอยางเครงครัด  

ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพล และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของอยาง

เด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับ ประเทศเพ่ือนบาน การลดจํานวนผูคาและผูเสพราย

ใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมท้ังฟนฟู ดูแล รักษาผูเสพผานกระบวนการทาง

สาธารณสุข 

ขอ 3 (3.2) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย  

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม ทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองท่ีดี โดย

สงเสริมใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชนดําเนิน

ธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหสื่อ มีบทบาทกระตุนและสรางความตระหนักในคานิยมท่ีดี รวมถึงผลิตสื่อท่ีมี

คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค 
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นโยบายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  

ขอ 5 (5.2.3) สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผูประกอบการรายใหม  

โดยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให

เอ้ือตอการพัฒนาผูประกอบการ การเขาถึงแหลงเงิน การพัฒนาศูนยทดสอบหรือวิจัยและออกแบบท่ีได

มาตรฐานสากล และการใชสถาบันการศึกษาท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี มาสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณคา

ใหกับสินคาและบริการ 

ขอ 5 (5.2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดลอมใหมี ประสิทธิภาพในการสนับสนุน 

ผูประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมสําหรับ กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

และกลุมวิสาหกิจเริ่มตนในการสรางมูลคาเพ่ิม ของผลิตภัณฑดวยการใชนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบมเพาะผูประกอบการและสถาบันเฉพาะทาง

ตาง ๆ ใหสามารถ เปนกลไกหลักท่ีเขมแข็งในการรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบมเพาะศักยภาพ 

ผูประกอบการในการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ 

ขอ 5 (5.3.3) พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม โดยเพ่ิม ทักษะการประกอบการ 

และพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณในทุกระดับ โดยเฉพาะดานการตลาด 

การคาออนไลน ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและ ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง มี

ความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมไปสูเกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาค

เกษตรไดอยางม่ันคงตอไปในอนาคต 

ขอ 5 (5.4.5) สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเท่ียว สูชุมชน โดยพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการ

พัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนาทักษะและองคความรูของทองถ่ิน ชุมชน และ

สถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหมีสวนรวม ในการพัฒนาและทําธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน อาทิ 

การพัฒนายุวมัคคุเทศก 

ขอ 5 (5.7.1) รักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม อันเปนสมบัติของชาติใหเกิด

ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอรเน็ต เกตเวย และเทคโนโลยีสื่อสารไรสายใน

ระบบ 5G เพ่ือใหการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตเปนไปอยางตอเนื่อง รองรับการเชื่อมตอจํานวนมากและ

แอปพลิเคชันตาง ๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายดานสังคม อาทิ การบริการดานการศึกษา และ

การบริการดานสาธารณสุข ตลอดจนสรางโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

ขอ 5 (5.9.3) สงเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเปน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยุค

ใหม โดยการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมผานการศึกษา และการเพ่ิมชองทางในการเขาถึงเทคโนโลยี แหลง

เงินและการระดมทุน เพ่ือกระตุนและเปดโอกาสใหเยาวชนสามารถนําเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน 

นวัตกรรม และดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง 
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นโยบายท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 

ขอ 6 (6.1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ีทันสมัยใหเปนไปตามเปาหมาย พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบใหเปน เมืองมหานครการบิน ศูนยกลางทางการแพทย

ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะท่ีมีความนาอยู และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรใหเชื่อมโยง

กับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเรงพัฒนาบุคลากร รวมท้ัง

ทบทวนกฎระเบียบ เพ่ือรองรับและสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงอยางโปรงใสและเปน

ธรรม 

นโยบายท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ใหมีโอกาสพัฒนา 

ตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุนในทุกรูปแบบครอบครัว 

เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือท่ีคํานึงถึง

ศักยภาพ ของครอบครัวและพ้ืนท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ การ

อบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการยกระดับ

คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

และผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาท่ีหลากหลายของเด็กแตละคน 

ใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบ การจัดการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบ

โรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 

8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัย 

8.2.2 สําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนํา 

เทคโนโลยีและการเรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด 

การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ท่ีนําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมท่ีสามารถออกแบบและ

จัดระบบการสรางความรู สรางวินัย กระตุน และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวย

การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน ควบคูกับหลักการทางวิชาการ 

8.2.3 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนท้ังในสวน 

ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความตองการของประเทศในอนาคต และ

เปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับ การเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ

และภาษาท่ีสามท่ีสามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมท้ังทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะ

ชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
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8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ 

จัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีชัดเจนเปนระบบในการพัฒนากําลังคน

ท่ีมีทักษะข้ันสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนานวัตกรรม 

ซ่ึงตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ท่ีอยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนท่ีกําลังจะเขาสูอุตสาหกรรม และ

เตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ัง

เรงรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และ

อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน 

8.4 ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง สนับสนุน 

ใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูง จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในองคกร ซ่ึงจะชวย

กระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรกใหความสําคัญ

กับการดึงดูดนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนาในสาขา

อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมท้ังมีพ้ืนท่ีใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษท่ีมีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกัน หรือ

รวมกับเครือขายอ่ืน ๆ เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือขจัดความเหลื่อมลาและความยากจน  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ีท่ี

สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมลา สรางโอกาส สําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัยควบคู

ไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอม สําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมไดอยางเปน

รูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน อยาง

ครบวงจร ท้ังระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีข้ันสูง  

เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศของ

ประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ กําหนด

วาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน 

และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบวจิัยและ การ

พัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชย 

8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบการ 

เรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอ้ือตอการเพ่ิมศักยภาพ ดานนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การคาโลก สงเสริมกระบวนการการทํางานของ

ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปนระบบเปด และมีการบูร



 
 

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2563 26 

ณาการการทํางานกันอยางมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สูการ

เพ่ิม ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 

8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด 

การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนท่ีคํานึงถึง ความจําเปนและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแตละ

แหง พรอมท้ังจัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของ โรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผลโรงเรียนและครูท่ีสะทอน

ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ท่ีเกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบ

ฐานขอมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง 

หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดท่ีหลากหลาย 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรูและ

อุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม

สําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยจัด 

การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอกระบบ

การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของ

สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด

เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการ

ออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไข

ปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ

การใหกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะและเพ่ิม 

ประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนท่ีชัดเจน สงเสริม

เยาวชนท่ีมีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดให

มีระบบท่ีสามารถรองรับ ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย

อาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ในอนาคต 

 



 
 

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2563 27 

8.6.5 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณท่ีถูกตองของ 

คนในชาติ หลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของ

สังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

ใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจน

สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตรระยะสั้น 

ตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ี

และชุมชนเปนหลัก พรอมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซ่ึงเปนการเรียนเก็บ

หนวยกิตของวิชาเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอม

กัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพ่ือสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา

ตนเองท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต 
 

นโยบายท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

9.4 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําท่ีเหมาะสมกับ 

ประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส

โดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม 

สรางความเสมอภาค ทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบใหไดรับ       

ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ท่ีเหมาะสมแก    

การดํารงชีพ  
 

นโยบายเรงดวนท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา 

ขอ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตร 

สวัสดิการแหงรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผูสูงอายุและคนพิการ ท่ีมีรายไดนอย ผูยากไร ผูดอยโอกาส 

และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุมมารดาตั้งครรภ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนท่ีครอบครัวมีปญหา

ทางเศรษฐกิจ และเรงรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมลาของคุณภาพการบริการในแต

ละระบบ ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ 

พัฒนาโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ระบบการแพทย

ทางไกล และภูมิปญญาแพทยแผนไทย เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูในชุมชนสามารถเขาถึงหนวยบริการสาธารณสุข

ไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว และไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ 
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ขอ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคตโดยตอยอด อุตสาหกรรมเปาหมาย 

และวางรากฐานการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด

การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน

ในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย รวมท้ังวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไรสายในระบบ 5G ควบคูไปกับ

การพัฒนาทักษะของ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และชุมชน ในการเขาถึงตลาดในประเทศและ

ตลาดโลก ผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการใชประโยชนของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ในการ

ใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสรางผูประกอบการอัจฉริยะท้ังในสวนผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึงผูประกอบการยุคใหม พรอมท้ังสงเสริมการใชปญญาประดิษฐ เพ่ือเปน

ฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวยปญญาประดิษฐในอนาคต 

ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุง 

รูปแบบการเรียนรู มุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร 

โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับ

ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สง เสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ

ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย 

เพ่ือปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยี

เปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง การสรางความสมานฉันท และความสามัคคีในสังคม 

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 
 

2. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย

เรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษท่ี 21 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนน

ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
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  หลักการ 

๑. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ขาราชการพลเรื่อน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปน

การศึกษาตลอดชีวิต 

๒. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคกรมหาชนในกําหับของ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี

ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับกอนอนุบาล 

เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพ 

และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล 

เนนการสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา 

ทักษะท่ีสําคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการ

รูจักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา  

มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

2. เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 

3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 

4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจาก 

ประสบการณจริง หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน

และครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 

5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2563 30 

ระดับมัธยมศึกษา  

มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)  

และภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

2. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมี 

งานทํา เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 

ระดับอาชีวศึกษา  

มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน  

ภูมิภาคหรือประเทศ รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดวย 

2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ 

4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 

2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 

การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 

1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง 

กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจายงบประมาณใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอ ทันสมัย 

3. ใชเทคโนโลยีและดิจิตอลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและการ 

บริหารจัดการ 

4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอ 

กฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 

5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตาม 

ความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการดําเนินงานรวมกับหนวย 

จัดการศึกษา 

7. เรงทบทวนรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ...โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอ้ือ 

ตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
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8. ในระดับพ้ืนท่ีถาเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ 

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เชนจํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร 

อธิบายทําความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน  

9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ใหมี 

ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองค

ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 

10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ 

การศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปประธรรม 

11. ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ีตรวจราชการ  

ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function)  

งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดําเนินการอยูกอนนั้น หากรัฐบาลหรือ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากท่ีกําหนด หากมีความ

สอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองเรงรัด 

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน 
 

3. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก. บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติวา  

“รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค

บังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง 

ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ 3 กําหนดวา “ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บ

คาใชจาย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ       

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิด การผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว” 
 

อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได 

กําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตาม

วิสัยทัศนไว 6 ยุทธศาสตร คือ 
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1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ  

เปนอยางยิ่ง เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติ ดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน

ทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ    

ซ่ึง “คนไทยในอนาคต จะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีใน

ทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

และ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต    

สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพ

ตามความถนัดของตนเอง” 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข  

เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ      

พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการ

ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย

และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

 

ข. วิสัยทัศน 

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
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ค. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการแขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช  

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

ง. เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ 

อ่ืน ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มี 

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มี

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี 

(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ี 

อยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และ 

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable  

Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มี 

สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษา 
 

จ. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ           

ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ        

พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และ

มุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ฉ. มาตรการและแนวดําเนินการ 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิ

บทนํา 

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษาเพ่ือ 

มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และ

พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปน

ผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน 

ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัย

พิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกัน และแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศษฐกิจ และ

สังคม ซ่ึงมีความแตกตาง ทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
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จังหวัดชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับ

การพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม

ตรงตามความตองการ เปนตน 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  

จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 

ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ี 

มีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ 

พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล 

ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี 

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิต

สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม

อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก 

รูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ 

พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
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หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท ของพ้ืนท่ี 

6. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ 

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียน 

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 

เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด ท่ีถูกตอง เปน

พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิต

สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อด

ออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 

1.2 สถานศึกษา 

1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 

2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน 

สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทัศนคติ

ท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม

ท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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2.  พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง     

ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม  

รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต

และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไข

ปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริม 

สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 

1.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธกีารปองกัน 

และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาชี้แนะ 

และความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 

 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร 

การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม

ยุทธศาสตร 6 ขอ คือ 

1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 

5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการจัดการศึกษา ข้ันพืน้ฐานในพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคลองกับอัต

ลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริมและสรางโอกาส ใหผูเรียนในพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัย 

ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 

4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 

เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม 

ผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับ

การบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร  

ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท 

(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน  

ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรู ท่ี มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับ 

สภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง” ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวที

เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน 

4.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสม 

สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 

(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ 

อาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับศักยภาพ และ 

คุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญ ในการ

ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการ

แขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะ

รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปน

ในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรูดาน

ดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการ

พัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสราง

นวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม และมี

ความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ท้ังดาน

รางกายและจิตใจ 

เปาประสงค 

(1) ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

(2) ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ          

เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 

(3) ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 

2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading  

Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 

Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ  

ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศโดยมีแนวทาง

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหนวยงาน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหา

ตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนา ตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพท่ีตรง

ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจํานวน 

งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดาน

ระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปน

อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ  

และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ ดาน

อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติ 

1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงาน ผลการดําเนินงานตอ 

กระทรวงศึกษาธกิารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. สถานศึกษา 

1.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความ 

ถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัด การเรียนรูตามกระบวนการ 

5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรู เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะ

เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เปน

ตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล 

(Digital Learning Platform) 

1.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน มีความเปนเลิศ 

ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรยีน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให

เปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
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1.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี 

ความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

1.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยน 

กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปนรายบุคคลตามความตองการ 

และความถนัดของผูเรียน 

1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 

ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 

1.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตาม 

สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 6 

1.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

บทนํา 

นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มี

ทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง

การเงินท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิต อยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียน

สามารถกํากับการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความ

ตระหนักถึง พหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุ

ปญญา แตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ

ดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และ

บุคลากร ทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณ ของ

ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเอง

ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดย

ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ 

แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน 

และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
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เปาประสงค 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับ 

แนวโนมการพัฒนาของประเทศ 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ท่ีสอดคลอง 

กับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต

สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย

และนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ี 

สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี  

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู 

หรือผูอํานวยการการเรียนรู 

7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง ดานคุณธรรมและ 

จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 

ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะ

อาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไป

ปฏิบัติได 

5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมี 

ความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิต 

อยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ 

เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตร เชิงสมรรถนะ  

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปนรายบุคคลอยางเหมาะสม

ทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทยมีแนวทางดําเนินการ 

ดังนี้ 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ  

และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการการ 

เรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนให

สอดคลองกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการ

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู ให

ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 
 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม  

และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดาน

ดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป สรุป 

และรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ 

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดําเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูใหม ๆ  

เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ 

(5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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2.1.2 สถานศึกษา 

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอก 

หองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียน เปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข 

(3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย  

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 

(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ 

(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีสวนรวมและการ 

สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 

ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี 

วินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา 

ผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมี

คุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร 

- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

- มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน      (O-

NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะห ผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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(3) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือ

การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ 

รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ 

(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียน ไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตาม 

หลักโภชนาการ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมท้ังสรุป 

และรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 สถานศึกษา 

(1) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสห 

วิทยาการ (STEAM Education) เชน 

- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความ 

สนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผน

ชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุข 

ภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไป 

ดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 

(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี 

วินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใช

ในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถ ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสู การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุน

ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร 

- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือ

ในการประกอบอาชีพ 

- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือ ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ 

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

2. ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผล การประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุก

ระดับชั้น 

3. สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือ

การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

4. สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ 

รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ 

5. จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดาน 

วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัด

กิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข

ภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ท้ังดานรางกายและจิตใจ 
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6. กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา 

(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  

Learning) 

(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน (Independent  

Study : IS) 

(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ 

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ  

นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และ

สนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ เม่ือถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการ

ประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 

(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ี 

เก่ียวของ 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบ 

ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการดําเนินการ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม 

สภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมท้ัง 

การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการ และเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตรองการจําเปนพิเศษ เฉพาะบุคคล 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน การใหบริการชวยเหลือ 

ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
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(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ 

ดานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและบุคลกรใหมี 

ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดี ตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ

และเด็กดอยโอกาส 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยี สิ่ง 

อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคลอง กับความตองการจําเปน

พิเศษ 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือขาย  

(Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
 

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด

การศึกษา 

เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการ 

เรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge - 

Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียน 

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 

(2) พัฒนารปูแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอ 

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปนเครื่องมือในการเขาถึง 

องคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวย 

ตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
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3.2 สถานศึกษา 

(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนใน 

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 

(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการ 

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูผาน 

ระบบดิจิทัล 
 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู อยางตอเนื่อง โดย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให

เปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 

ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 

และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญดาน

การสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

4.1 การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 

การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน การผลิตครู ใหผลิตครูท่ีมี 

จิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางความรวมมือ กับสถาบันการผลิตครู  

วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน 

วิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอยางเปนระบบ 
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4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของ

ตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการ

เรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาท่ี

กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสราง

นวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวาง

แผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดใหมี 

หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสาน 

ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนให 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร ท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาใน

วิชาชีพ (Career Path) 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 

(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของตน 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา 

(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ 

พัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการ

คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ 

พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน ท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ 

พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง 

(Higher Order Thinking) 

(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ 

พัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได อยางมีประสิทธิภาพ 

(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ 

พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 

และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรับปรุง 

ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให

สอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ 

(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นํา 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ท้ังระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททัง้ระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะ

การคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มี

ความแตกตาง เปนตน 

3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภททั้งระบบ 

5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร (Coding) 
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นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

บทนํา 

นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มคุีณภาพและมีมารตฐาน และการลด 

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคน เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ที่เปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพื้นที่ใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พื้นที่หางไกล

ทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ โดย 

สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให บรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครอง

ทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของ

พื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร 

สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับ

ความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปน

คาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องตลอดชีวติ รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals  

for Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในระดับพ้ืนท่ี  

รวมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับสภาพ 

ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษา 

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง 

บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ การไดรับ 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ 

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ

สถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน 

เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด  

และพ้ืนท่ี 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการ 

เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของในการ 

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ี 

เก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวาง 

แผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

1.2 สถานศึกษา 

(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด 

การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน และหนวยงาน ท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี  

จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ป) เพ่ือในไป 

ใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 
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(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการเรียนรู 

ไดอยางท่ัวถึงครบถวน 

(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ 

ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มี 

คุณภาพ 

(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล ไดเดินทางไปเรียน 

อยางปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตาม 

บริบทของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทํา 

มาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 

4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ 

ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา

ประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กใน

พ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ 

เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมี 

คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพ

พ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาด

แคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความ

ตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปน

คาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา  

วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และ

เพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนท่ี 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของใน

พ้ืนท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสาน 

ความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุน

ทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใช

จายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส 
 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะดานการรู

ดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ ต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครู

อยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance 

Learning Technology: DLT) 
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นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา  

ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี

ภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ัง 17 

เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุก

มิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ ระหวางกันท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมี

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 2580” 

ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา ศาสตร 

พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนหลักใน

การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับ

หลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพ

ชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือ

คนรุนตอไปอยางแทจริง 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค  

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เรื่อง  

ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและ 

บริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก 

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหมี

บริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรอืสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบาย 

สงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม 

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคท่ีเปน 

มิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 

9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ตัวช้ีวัด 

1) สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการ

ผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริม

อาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2) สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และ

มีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

3) สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ มาใช

ประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

4) นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู

ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และ

ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5) นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการ

ดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ใน

รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

6) ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการ

สรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7) ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช ในโรงเรียนการ

จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

8) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให

เปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทาง การใหองคความรูและสราง 

จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 

3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรใหความรู 

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปน 

กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา

ระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ี มีผล ตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน 

คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 
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5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

คารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอมใน 6  

ศูนย 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเคร่ืองมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เร่ืองการผลิตและ 

บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดําเนินการตอ 

ยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมและ 

ยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ

สถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ ดานการพัฒนา ดานการผลิต  

และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและ

สัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง 

การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมตอ 

ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมท่ีดีและการเลือก

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก ท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใช 

ประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใชเผาและลดใช

สารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมดี Green city  

ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน 

อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม การบริโภคท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคายเยาวชนวัย 

ซนลดคารบอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียนตอยอด สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด

สารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและนิเทศเชิง 

คุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 

ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

บทนํา 

นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนท่ีสําคัญ  

เนื่องจากเปนนโยบายท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระ

ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหนวยงานท้ังระดับสํานักงานท้ัง

สวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน ทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู

ตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงาน ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน 

Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต 

ความมัธยัสถ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ได

อยางสะดวก รวดเร็ว 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม  

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยน ใหเปนหนวยงานใหมี 

ความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชใน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ 

2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาใหเปน

หนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของ

โลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 
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3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ

วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital 

Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน การจัดการศึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ ในการบริหาร 

และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 

และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนราย

ดานหรือทุกดานไดโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา  

วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาท่ี อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุม

สถานศึกษา 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา  

วิเคราะห หนาท่ีและอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือก

ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึง

หลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความ

แตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ และขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงาน ดานธุรการ ดาน

การเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาว เปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผู

ปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
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(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา  

วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุม

สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทํา 

แผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความเปน

อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุม

โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยกระดับ 

สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ

ทักษะชีวิต 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําผลการ 

ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม  

สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับ

การพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดอบรม  

พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับ

การปฏิบัติหนาท่ี 

(11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ ในการบริหาร 

และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 

และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนราย

ดานหรือทุกดานได 

(12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ี 

สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงาน มีความทันสมัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานท้ังระดับสํานักงานสวนกลาง  

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

โลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชระบบการ 

บริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํานวัตกรรม  

และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based  

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 

(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ท่ีตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

(8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และมี 

สวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 
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3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 

เปนมาตรการท่ีเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรร 

งบประมาณอุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีตองการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงไปยังผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ

เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง 

ลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกําหนดเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหแก

ผูเรียนกลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเชื่อมโยงขอมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรง

ไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน 

ผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

งบประมาณอุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

(3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของ 

ผูเรียน เพ่ือลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนรายบุคคล กับ

กระทรวงมหาดไทย 

(4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดยผาน 

ระบบธนาคาร 

 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามา

ประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช ในการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 

Technology) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผู เรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล

งบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน

เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูล ในการวางแผนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการ แกหนวยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS 

PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบ

แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันท้ังองคกร 
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โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดทุกระดับ 

ท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของ 

นักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ  

(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ดานบริหารจัด 

การศึกษาท้ังระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการขอมูลภาครัฐท้ัง

ภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจนยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางาน

รวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง  

และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยง

ขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปน

ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน

จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และ 

บุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลอง กับความกาวหนาใน

อาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษา

ของประเทศ 

 

********************************** 
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นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิ

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่

พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม 

โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปน    

พลโลกที่ด ี

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุ กํากับ 

ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 

1.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมรา

โชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสนิทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย  ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอ

บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 

และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึง

ประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และ

รักษาศีลธรรม 

 

 

(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ

รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 (2)รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี

ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมือง

ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค 

มี คุณธรรม อัตลักษณ  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย 

สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา

ศีลธรรม 

(6)จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(7)จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน

สถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี

ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมือง

ดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความ

มั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และ

ภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดบัความรุนแรง 

ที่มีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ 

ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 

(3)รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความ

พรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความ

รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพบิัติตาง ๆ เปนตน 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคาม

ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความ

รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัย

คุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจกัวิธีการปองกัน และ

แกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพตดิใน

สถานศึกษาและชุมชน 

(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความ

มั่นคงปลอดภัย 

(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ใน

การแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาชี้แนะและความ

ชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบม

นิสัย 

 

4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ดําเนนิ

แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร ๖ ขอ 

คือ 

1. การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 

2. การผลิตและพฒันากําลังคนใหมีสมรรถนะในการ

แขงขัน 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสงัคม

แหงการเรียนรู 

(4)รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพฒันา

อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบท

ของพื้นที่ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง

การศึกษา 

5. การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

โดยมีแนวทางการดาํเนินการ ดังนี ้

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดําเนินการจัดการศึกษา ข้ันพืน้ฐานในพืน้ที่จงัหวัด

ชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพืน้ฐาน

ความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณ

วิถีชีวิตและความตองการของชมุชน 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สงเสริมและสรางโอกาส ใหผูเรียนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สงเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ

สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบคุลากรทางการศึกษาให

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตังิานในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 

5. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง 

ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง

ตามความตองการ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4.การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

(5)รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพนัธุ 

กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล

ทุรกันดาร เชน พืน้ที่สงู ชายแดน ชายฝงทะเล และ

เกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มี

คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

สอดคลองกับบริบท ของพืน้ที ่
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(1) สนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในพื้นทีสู่งในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน 

ชายฝงทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตาม

ความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท 

(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียนพื้นทีสู่ง ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล 

และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิด

จิตสํานึกรักในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การ

พัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ

พื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และ

เกาะแกง” ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา การ

แสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทาง

ออนไลน 

4.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจดัการเรียนรู สื่อการ

เรียนรู และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับ

การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุม

ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพืน้ที่หางไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่

ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจาํวัน 

(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ใน

การพัฒนาทักษะวชิาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ

ภาษาที่ ๓ ทีส่อดคลองและเหมาะสมกับสงัคมพหุ

วัฒนธรรม 
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นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1.ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 

2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสราง

นวัตกรรม เปนนวัตกร 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาต ิ

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพฒันาเคร่ืองมือวัดแวว และ

รวบรวมเคร่ืองมือ วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง 

นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนา ตอ

ยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความ

ตองการและความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและ

กระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจํานวนงบประมาณในการ

สนับสนนุสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และ

เหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การ

เบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพื่อกระจาย

อํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนให สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่ม

ศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความ

ตองการพัฒนา ทั้งดานวชิาการ ดานอาชีพ และกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 

จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

พรอมทั้งรายงาน ผลการดําเนนิงานตอกระทรวงศึกษาธิการ

และหนวยงานที่เก่ียวของ 

1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวชิาการ มีทักษะ

ความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จาํเปนในศตวรรษที่ 21 

2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ี

จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดาน

การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ

ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตาม

แนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวที

การแขงขันระดับนานาชาติ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2. สถานศึกษา 

2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถ

ของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู

ผานกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) เชน การ

จัด การเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได ๕ ข้ัน 

(Independent Study : IS) การเรียนรู เชิงบูรณาการ

แบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics 

Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมให

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเองผานระบบดิจทิลั (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการ

จัดการเรียนรูใหผูเรียน มีความเปนเลิศทางวิชาการตาม

ความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจดั

กิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนที่สมบูรณ

แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสตูรและการจัดกิจกรรม

กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทาง

วิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปน

รายบุคคลตามความตองการ และความถนดัของผูเรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศใน

ทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

เพิ่มเติมอยางนอย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน 

โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการ

จัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

๓ และชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๖ 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
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นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของ

ประเทศ 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึง

การวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทาํ มีทักษะอาชีพทีส่อดคลองกับความ

ตองการของประเทศ  

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ  

 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

  มีแนวทางดําเนนิการ ดังนี ้

  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดบัเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนา

ทั้ง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ และสตปิญญา)

สอดคลองกับทักษะที่จาํเปนในศตวรรษที่ 21 

(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” 

เปน“Coach” ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือ

ใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมิน

ผลสัมฤทธิผ์ูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

(หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) แลปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู 

ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของ

พื้นที ่

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับ

ปฐมวัย 

       เด็กปฐมวัยไดรับการพฒันาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน 

ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาํคัญตามหลักสูตร มีทักษะ

การเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) 

2.รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนนผล

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผาน

เกณฑที่กําหนด 

3.รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแต

ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา 

 

4.รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู

ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และ

ความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงนิที่

เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

5.ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุน

ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต

สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 
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วินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ (ฟง พดู) และทักษะดานดิจิทลั พรอมที่จะ

ไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สงูข้ึน 

โดยมีแนวทางดาํเนินการ ดังนี ้

2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) จัดทําเคร่ืองมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ

ประเมินพัฒนากาเด็กปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงานผล

ตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เก่ียวของ 

(2) สงเสริมสนบัสนุนการดาํเนนิงานของสาํนักงาน เขต

พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย แลดาํเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู

บริหาสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง

ผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนบัสนนุใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัย

ตามมาตรฐานที่กําหนด 

(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจดัการศึกษาปฐมวัย แนวคิด 

ทฤษฎี และองคความรูใหม ๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย เพื่อบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ 

(5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

2.1.2 สถานศึกษา 

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวยัในรูปแบบที่หลากหลาย 

จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการ

พัฒนาการเรียนรู 

(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียน เปน

เลน เรียนรูอยางมีความสุข 

(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิง่อํานวยความสะดวก สนาม

เด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน 

และความปลอดภัย 
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(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดี รางกายสมบูรณ

แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ 

(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัด

การศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวมและการสนับสนนุการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา 

(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มทีักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 

โดยมีแนวทางดาํเนินการ ดังนี ้

2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) สงเสริม สนบัสนุนใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาพฒันาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่

สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสตปิญญา ใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร 

- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

- มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทาํ

สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนาํไปสูการพฒันา

นวัตกรรม 

- มีความรูความสามารถดานดิจทิัล (Digital) และใชดิจิทลั

เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ

เรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ

ภาษาที่ 3 
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(2) จัดทําเคร่ืองมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 

(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และดาํเนินการ

ประเมิน รวมทั้งประสานการดาํเนินงาน เพื่อทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะห ผลการประเมินเพื่อเปนฐาน

การพัฒนานักเรียนทุกระดบัชัน้ 

(3) สงเสริม สนบัสนุนใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต และ

วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาํไปปฏิบตัิได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและ

เตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ 

(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียน ได

รับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลัก

โภชนาการ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ใน

การจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ

ดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธกิาร และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

2.2.2 สถานศึกษา 

(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู 

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM 

Education) เชน 

- ความรูทางวทิยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 

- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการ

หาความสัมพนัธ 
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(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรม

การแนะแนวทัง้ดานศึกษาตอ และดานอาชพี เปนการวาง

พื้นฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการ

เงินที่เหมาะสมและนาํไปปฏิบัตไิด 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนนุใหผูเรียนมี

ทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และ

สังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมี

เหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน

ถูก 

(8) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ใน

การจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ

ดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธกิาร และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

2.2.2 สถานศึกษา 

(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู 

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM 

Education) เชน 

- ความรูทางวทิยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 

- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการ

หาความสัมพนัธ 
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(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรม

การแนะแนวทัง้ดานศึกษาตอ และดานอาชพี เปนการวาง

พื้นฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการ

เงินที่เหมาะสมและนาํไปปฏิบัตไิด 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนนุใหผูเรียนมี

ทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดํารงชวีิตอยางมีความสุข 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และ

สังคม (Social and Emotional Learning: SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมี

เหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน

ถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตาม

ระเบียบและวินัยการคลงั 

(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 

ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มทีักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพื่อใชในการเรียนรู มี

ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพฒันาทักษะการเรียนรูที่

เชื่อมโยงสูอาชพีและการมีงานทาํ นําไปสู การมีทักษะ

อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความ

ยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิต มสีุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางดาํเนินการ ดงันี ้
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2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) สงเสริม สนบัสนุนใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่

สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสตปิญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมี

คุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร 

- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย มทีักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษาที่ 3 เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ 

- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนาํไปสูการพฒันา

นวัตกรรม 

- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปน

เคร่ืองมือในการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ ในการ

เรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ

ภาษาที่ 3 

(2) ประสานการดาํเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผล การประเมินเพื่อเปนฐาน

การพัฒนานักเรียนทุกระดบัชัน้ 

(3) สงเสริม สนบัสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและ 

วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาํไปปฏิบตัิได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและ

เตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ 
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(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ

ผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด 

นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวตักร นําไปสูการพฒันา

นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลัง

กาย และสนับสนนุใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุข

ภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะทีด่ี สามารถดาํรงชีวิตอยางมี

ความสุข ทั้งดานรางกายและจิตใจ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา 

(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผาน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 

หรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) 

(3) สงเสริม สนบัสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

มุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสห

วิทยาการ (STEAM Education) เชน 

- ความรูทางวทิยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 

- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการ

หาความสัมพนัธ 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มคีวามรูและทักษะดาน

วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร 

นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจดักิจกรรม

กีฬา การออกกําลังกาย และสนบัสนนุใหผูเรียน มีศักยภาพ

ในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอ

หรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ 

และความสนใจของตนเอง 
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(5) สงเสริมการเรียนรูและพฒันาดานอารมณและสังคม 

(Social and Emotional Learning : SEL) 

(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปน

พิเศษ 

เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็ก

พิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะ

บุคคล 

โดยแนวทางการดาํเนินการ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พฒันา

ระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็ก

พิการและเด็กดอยโอกาส 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริม 

สนับสนนุ การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร 

และสือ่การเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการ และ

เด็กดอยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท 

และความตรองการจําเปนพิเศษ เฉพาะบุคคล 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริม 

สนับสนนุ การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early 

Intervention : EI) 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนนุ

ทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาที่

เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริม

ใหสถานศึกษา นาํระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ 

และการเรียนรู 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปรับปรุง

เกณฑอัตรากําลังครูและบุคลกรใหมีความเหมาะสมกับภาร

งานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 
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(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริม 

สนับสนนุ ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติที่ดี ตอการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พฒันา

ระบบการใหบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 

บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคลอง 

กับความตองการจําเปนพิเศษ 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนบัสนนุ

การพัฒนา ภาคีเครือขาย (Education Partnership) ให

ทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ

และเด็กดอยโอกาส 

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช

สนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด

การศึกษา 

เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยดีิจิทัล ในการ

สงเสริมสนบัสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง 

ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสราง

สังคมฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของ

ตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

โดยแนวทางการดาํเนินการ ดงันี ้

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองค

ความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ

ดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่

กําหนด 

(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital 

Learning Platform) เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

(3) สงเสริม สนบัสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital 

device) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงองคความรู และ

การเรียนรูผานระบบดิจทิัล อยางเหมาะสมตามวยั 
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(4) สงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรู

ผานระบบดิจิทัล 

3.2 สถานศึกษา 

(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรู

ประเภทตาง ๆ หนงัสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัล

เทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 

(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจทิัล (Digital Learning 

Platform) เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน

เรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูผานระบบดิจทิัล 
 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการ

เรียนรู  

7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดาํเนินการตั้งแตการผลิต 

และการพัฒนาครู อยางตอเนื่อง โดยสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตองรวมมือกับสถาบัน

การผลิตครู ในการผลติ และพฒันาครูใหเปนไปตาม

เปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขา

มา เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ

สมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงนิเดือน เสนทาง

สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขาย

พัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการ

พัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครู

รุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงาน

การพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

 

 

 

6.ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” 

ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการ

เรียนรู 
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4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 

การผลิตครูที่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือ

กับสถาบนั การผลิตครู ใหผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความ

เปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปน

ตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยมีแนวทางการดาํเนินการ ดังนี ้

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สราง

ความรวมมือ กับสถาบนัการผลติครู วิเคราะหความขาด

แคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมมือ

กับสถาบนัการผลิตครูวางแผนวเิคราะหหลักสูตรให

สอดคลองกับแผนความตองการ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนบัสนนุ

ทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับมธัยมศึกษา ที่มีทัศนคตทิี่ดี

ตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบนั การผลิตครู 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ติดตาม 

และประเมินผล การผลิตครูอยางเปนระบบ 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน จะตอง

ดําเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง

ความสําคัญในอาชีพและหนาทีข่องตน โดยพัฒนาใหเปนครู 

เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน 

“Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ให

เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํา

กิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ 

แนะนาํวิธีเรียนรูและวธิีจัดระเบยีบการสรางความรู 

ออกแบบกิจกรรม และสรางนวตักรรมการเรียนรูใหผูเรียน 

มีบทบาทเปนนักวิจัย พฒันากระบวนการเรียนรูเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
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โดยมีแนวทางการดาํเนินการ ดังนี ้

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุใหครู 

ศึกษาวิเคราะห ความตองการจาํเปนในการพัฒนาตนเอง 

(Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปน

ระบบและครบวงจร 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จดัใหมีหลักสูตรและกรอบ

แนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาใน

วิชาชีพ (Career Path) 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับ

สถาบนัการศึกษา สถาบนัคุรุพัฒนาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 

จัดทําหลักสูตรการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวชิาชีพ (Career 

Path) 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล 

(Digital Literacy) การสอนดิจทิัล (Digital Pedagogy) 

ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 

สอดคลองกับภารกิจและหนาทีข่องตน 
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(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม พัฒนา และยกระดบั

ความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช

ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European 

Framework of Reference for Languages : CEFR) 

ตามเกณฑที่กําหนด 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูให

สามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลอง

กับ การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher 

Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมี

ความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน ที่มี

ความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมี

ความรูและทักษะในการสรางเคร่ืองมือการวัดและ

ประเมินผล การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher 

Order Thinking) 

(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมี

ความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได 

อยางมีประสทิธิภาพ 

(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการ

จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มคีวามตองการจําเปนพิเศษ 

ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบคุคล และตามสภาพและ

ประเภทของความพิการ 
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(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมสนับสนนุใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองผานระบบ Online 

และแบบ Face - to - Face Training 

(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ 

ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธผิล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุง

หมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ 

และแผนการศึกษาแหงชาต ิ

(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาํเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 

Technology) มาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตัง้แตการจัดทาํ

ฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพฒันา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการ

ดําเนินการ ดงันี ้

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชใน

การพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภททั้งระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทลั (Digital Content) ใน

สาขาที่ขาดแคลน เชน การพฒันาทักษะการคิดข้ันสูง การ

จัดการศึกษาสําหรับผูเรียน ที่มคีวามตองการจําเปนพิเศษ 

และผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน 

3) สงเสริม สนบัสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ

ดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุประเภททั้งระบบ 

5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ 

และภาษา คอมพิวเตอร (Coding) 
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นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด

ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 

Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ ในระดับพื้นที่ รวมมือในการจัด

การศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

4. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิ การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของ

ประชาชน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น 

ภาคเอกชน หนวยงาน ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

โดยมีแนวทางการดาํเนินการ ดังนี ้

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) สงเสริม สนบัสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครอง

ระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานที่เก่ียวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการ

กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม 

เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการ

การเรียนรูใหแกผูเรียน 

1.2 สถานศึกษา 

(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ หนวยงานที่เก่ียวของ 

และภาคเอกชน วางแผนการจดัการศึกษาใหสอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 

(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน 

และหนวยงาน ที่เก่ียวของระดบัพื้นที่ จดัทําแผนการรับ

นักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา 

(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จดัทําสํามะโน

ประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ป) เพื่อในไปใชในการวาง

แผนการจัดการศึกษา 

1.ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

เปนมาตรฐานเสมอกัน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยาง

เหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที ่

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครอง

นักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและ

สามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ตดิตาม ตรวจสอบ 

เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน 

(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพืน้ที่ ชุมชน ภาคเอกชน 

และทุกภาคสวนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนใหสามารถ

ใชรวมกับไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพืน้ที่ จัดอาหาร อาหาร

เสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพืน้ที่ สนับสนนุใหผูเรียน

ที่อยูหางไกล ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยทัง้ไปและกลบั 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุก

ประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่

โดยมีแนวทางการดาํเนินการ ดังนี ้

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จดัทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมี

คุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ดานระบบความ

ปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐาน

สถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของ

สภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา 

เปนสําคัญ 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุ พัฒนา

สถานศึกษาระดับตาํบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน

ขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และตาม

มาตรฐานที่กําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตาํบล โรงเรียน

ขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม

โครงการพิเศษ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุ สาํนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

สถานศึกษาในทุกมิต ิ
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5. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง

ความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

6. งบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และ

สถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ 

เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาส

ใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการ

จัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต

ระดับปฐมวยั ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ 

และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง

ความจําเปนตามสภาพพืน้ที่ภูมศิาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ 

และที่ตั้งของสถานศึกษา จดัหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ

ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการจาํเปนในการจัดการศึกษา

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรร

งบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทนุ

ใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 

โดยมีแนวทางการดาํเนินการ ดังนี ้

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห ความ

เหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน 

และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลอง

กับสถานภาพและพื้นที ่

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริสงเสริม สนับสนุนให

สถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ 

โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของในพื้นที่ประกอบการ

จัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

 

 

 

2.ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยาง

เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดย

คํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทาง

เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความตองการ

จําเปนพิเศษสาํหรับผูพิการ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับ

กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร

งบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทนุทรัพย เพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนบัสนุน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทํา

แผนงบประมาณ และตดิตาม กํากับการใชจายงบประมาณ

ของสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพ และมีความโปรงใส 
 

7. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเคร่ืองมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital 

Technology) เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน 

โดยมีแนวทางการดาํเนินการ ดังนี ้

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุให

สถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุ ให

สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปน

เคร่ืองมือ ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทลั (Digital 

Literacy) แกผูเรียน 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุ ให

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่

ประยุกตใชเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) ในการ

จัดการเรียนรูแกผูเรียน 

 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณ

ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู

อยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล 

(Digital Device) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหแกผูเรียน 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

มาใชเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุอุปกรณ

ดิจิทัล (Digital Device) สาํหรับผูเรียนทุกระดบั ตั้งแต

ระดับปฐมวยั ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยาง

เหมาะสม เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา การเรียนรูของ

ตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุอุปกรณ

ดิจิทัล (Digital Device) และพฒันาการสอนทักษะดิจิทัล 

(Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพื่อเปน

เคร่ืองมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนได

อยางมีประสทิธิภาพ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนนุ ให

สถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: 

DLT) 
 

 

นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เร่ือง ฉลากสีเขียวเพื่อ

สิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเร่ืองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค สูการลด

ปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน

สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อใหมีบริบทที่

เปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายสงเสริมความรูและ

สรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม 

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 
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8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 

9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจาง ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว

ทางการดาํเนินทาง การใหองคความรูและสรางจิตสาํนึก

ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE 

และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 

3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่าํและชมุชน

คารบอนต่ําและพฒันาวิทยากรใหความรูเร่ืองวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทาํหนวย

การเรียนรูในเร่ือง การผลิตและบริโภคที่เปนกับสิ่งแวดลอม

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย 

จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศ

การเก็บขอมูลการลดกาซที่มีผล ตอปรากฏการณภาวะ

เรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการ

เปรียบเทียบและ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดใน

การดําเนินชีวิตประจําวนั Carbon emission /Carbon 

Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนที่

ปรึกษาในการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน

คารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่าํ 

6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน 

การจัดการขยะ และอนุรักษสิง่แวดลอมใน ๖ ศูนย 4 

ภูมิภาค 

7. พัฒนาเคร่ืองมือ และ กระบวนการใหความรูและแนว

ทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เร่ืองการผลิตและบริโภคที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู 

ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมนาํไปปฏิบัตใิชที่บานและชุมชน เชน การ

สงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม การลดใชสารเคมี

จากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑ

และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีสงเสริมการคัดแยก

ขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะแบบมี

สวนรวมและการนําขยะ มาใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรกใน

สาระการเรียนรูที่เก่ียวของ 

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลง

เรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดานการลดใช

พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปน

แหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการ

บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยน ใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย 

พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม 

ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปน

อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัด

การศึกษาอยางเปนอิสระ 

2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เปนหนวยงาน มีความทันสมัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ

สํานักงานสวนกลาง ไดรับการพฒันาใหเปนหนวยงานที่

มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตวัสูง พรอมที่จะปรับตัว

ใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปน

หนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ 

ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได

อยางมีประสทิธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

3. สถานศึกษา และหนวยงานในสงักัดทุกระดับมีความ

โปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) 

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 

5. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ

สํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital 

Platform) เพื่อสนับสนนุภารกิจดานบริหารจัด

การศึกษา 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) และระบบการทํางานที่เปนดิจทิัลเขา

มาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถ

เชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวาง

แผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(Big Data Technology) 

4. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ

สํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจทิัล 

(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและ

ตัดสินใจ ทั้งระบบ 

5. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศวชิาการ ผูเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

6. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมลูสารสนเทศที่สามารถ

ใชในการวางแผน การจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

***************************** 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของภาค 16 
 

วิสัยทัศน 

“ประชากรไดรับการศึกษาและเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชวีิตอยูในโลกศตวรรษท่ี 21   

ภายใตวถีิวัฒนธรรมลานนาอยางมความสุข” 

พันธกิจ 

1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรู ตามคุณลักษณะและทักษะการ 

เรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 มีศักยภาพและสมรรถนะในการดํารงชีวิตอยางสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

2. พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 

3. พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

5. พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  

6. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

7. การบริหารจัดการ 

เปาประสงคหลัก 

1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางท่ัวถึง  

2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและ       

เทาเทียม 

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหบรรลุขีดความสามารถและ   

เติมเต็มตามศักยภาพ 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนทุกระดับอยางท่ัวถึง 

และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคา คุมทุนและบรรลุเปาหมาย 

5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ          

บริบทท่ีเปลีย่นแปลงโลก 
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กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการเขาถึงบริการทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของ 

ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถและประสานหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพให

ไดตามมาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผูเรียนภายใต วิถีวัฒนธรรมลานนา      

สูความเปนสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย  

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ

พิเศษ อยางท่ัวถึงเทาเทียม  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 ประสานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาอยาง

เปนระบบและสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาของกลุมจังหวัด  

กลยุทธท่ี 2 ยกยองเชิดชูเกียรติ สงเสริมขวัญและกําลังใจ ของครูและบุคลากรการศึกษาใหมี       

ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี  4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ

พิเศษ อยางท่ัวถึงเทาเทียม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 กําหนดยุทธศาสตรแผนงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อมโยง กับแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลใหสอดคลองตอบสนอง กับวิถีวัฒนธรรมลานนา  

และสภาพพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัด    
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กลยุทธท่ี 2 กําหนดยุทธศาสตร และแผนงานแนวทางและตัวชี้วัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค และจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 

กลยุทธท่ี 3 ประสานการตรวจราชการ กํากับ ติดตามผล และประเมินผล สรุป รวบรวมจดัทํารายงาน 

การตรวจราชการเชิงบูรณาการกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยใชเครื่องมือท่ีทันสมัย หลากหลายวิธีการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี 

ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยอยางเปนระบบ  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการ 

พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเพ่ือการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการจัดการศึกษาและการเรียนรู ในกลุมจังหวัดให

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูเรียน  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการใชการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบDLTV และ DLIT และสื่อทางไกล 

ชองทางอ่ืนๆ 

กลยุทธท่ี 3 จัดระบบและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัด การศึกษาอยางมี 

ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการ  

กลยุทธท่ี  1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกลุมจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธท่ี  2 สงเสริมความรวมมือหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน ทองถ่ิน องคกรศาสนา 

เขามามีสวนรวม เปนเครือขายแหงการเรียนรูในการพัฒนาการศึกษาแตละระดับ ประเภท 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดการความรู (KM) การใชภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัดแหลงการเรียนรู 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2563 – 2565) 

จังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา (vision) 

“แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 

จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต 

ทางการเกษตรท่ีกอใหเกิดรายไดท่ีสูงข้ึน ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว 

ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมท่ีเขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคม

อาเซียน 

พันธกิจของจังหวัดพะเยา 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมและขยายในพ้ืนท่ีเปาหมายใหม 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และขยายมูลคา 

การคาชายแดน 

3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ 

สรางสรรค 

4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ชุมชนเขมแข็ง 

และอยูรวมกันอยางมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

6. สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

เปาประสงครวม 

จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี 

รายได มีความเปนอยูท่ีดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเท่ียว การคาชายแดน มีความม่ันคงปลอดภัย 

ชุมชนเขมแข็งมากข้ึน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง 

เศรษฐกิจสรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดพะเยา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2562 – 2565) มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ       

จังหวัดพะเยา ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน 

“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา  

ในโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคหลัก 

1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางเหมาะสม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

กลยุทธ 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 

2. โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 

3. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  

(ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 

4. โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 

5. โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 

6. โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
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7. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

8. โครงการปลูกฝงคุณธรรมนาใจ ใหหางไกลยาเสพติด 

9. โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนว 

ตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย

ขอบ 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น 

เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการ 

แขงขันของประเทศ 

กลยุทธ 

2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 

2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 

3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 

4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ

สถานประกอบการ 

2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปงบประมาณ 2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 

3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 

3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานท่ี 

1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราภาษาลานนา 

3.3 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
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1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

3.4 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

1) โครงการจัดทาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 

การศึกษาตลอดชีวิต 

3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษท่ี 21 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ 

4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต 

สื่อการเรียนการสอนสาหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กท่ีมีความบกพรอง 

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการประจําป 2562 

3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)  

จังหวัดพะเยา 

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย 

1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ 

5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 

1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม 

2) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 

5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสูการปฏิบัติ 
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6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

5.2  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 

6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ 

ตามบาน 
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ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 (พ.ศ.2563-2565) 
 

วิสัยทัศน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1เปนองคกรช้ันนําผูเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

 

พันธกิจ พันธกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการ 

5. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

6. พัฒนาศักยภาพผู เรียนใหมีความรู  ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตคุณลักษณะใน        

ศตวรรษท่ี 21  

7. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

8. สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

10.  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
 

เปาประสงค (Goals) 

เปาประสงคของการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

1) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท พ.ศ.2560 

2) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย และรวดเร็ว  

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

4) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการที่ถูกตอง เปนปจจบุัน และเหมาะสมกับการใชงาน 

5) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

6) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

7) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

8) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

9) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

10)  สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ (Strategic Issues)  
กลยุทธหลักในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 
กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 
 

กลยุทธหลักและกลยุทธโครงการการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม           

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับข้ันพ้ืนฐาน 

๓. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษา 
 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลายและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิต   

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 **********************************
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พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร 

    “สุสสูสา  สุตวฑฒฺน”ี 

    การใฝศึกษาเปนเคร่ืองพัฒนาความรู 
 

 
คานิยมองคกร 
 

   P H A Y A O  
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

มุง
สูค
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ปน
เล

ิศ 

• Professional

• ความเปนมืออาชีพP

• Harmony

• ความสามัคคีH

• Accountaqbility

• ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดA

• Youth

• เพ่ือเด็กและเยาวชนY

• Aim

• การมุงสูเปาหมายรวมกันA

• Ownership

• ความรูสึกเปนเจาขององคกรO
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สวนท่ี 3 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2563 

 ในปงบประมาณประจาํป 2563 สํานักงานคณะกรรมการกาศึกษาข้ันพืน้ฐาน ไดแจงกรอบจดัสรรงบประมาณให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค 

คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

จํานวน 5,000,000.- บาท 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ไว 2 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1  งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา)         จํานวน 1,525,250-.  บาท 

 สวนที่ 2  โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน(โครงการกลุม/หนวย)        จํานวน  3,880,500.- บาท 

     รวมทั้งสิ้น           จํานวน 5,405,750.- บาท 

 ทั้งนี้ ไดวางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และจุดเนน ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หนวยงานตนสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ 

ตาราง 1 สรุปการจัดสรรงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปงบประมาณ 2563 

รายการ 
จัดสรร 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1. งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา) 1,525,250  

คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   

1.1  คาใชสอย(คาเบี้ยเลี้ยง,คาท่ีพัก,คาลวงเวลา,คาอาหารฯ) 450,000  

1.2  คาซอมแซม และบํารุงรักษารถยนตราชการ 200,000  

1.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 150,000  

1.4 คาสาธารณูปโภค 150,000  

1.5 คาจางเหมาบริการ 200,000  

1.6 คาจัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 100,000  

1.7 งบพัฒนาการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ี 275,250  

 

ตาราง 2 สรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน (โครงการ/หนวย)  
 

ท่ี กลุม/หนวย 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ หมายเหตุ 

1 กลุมอํานวยการ 4 334,400.-  

2 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 1 25,000.-  

3 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 14 2,235,500.-  



แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2563 
108 

ท่ี กลุม/หนวย 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ หมายเหตุ 

4 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 5 133,900.-  

5 กลุมนโยบายและแผน 1 50,000.-  

6 กลุมสงเสริมทางไกล ฯ 7 497,000.-  

7 กลุมพัฒนาคร ู 3 86,400.-  

8 หนวยตรวจสอบภายใน 1 25,000.-  

9 กลุมกฎหมายและคดี 1 180,000.-  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  38 3,880,500.-  

หมายเหตุ โครงการไดรับการพิจารณารอบท่ี 1 

 

ตารางท่ี 3 สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามกลุม/

หนวย 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการจางประชาสัมพนัธ (ลกูจางชั่วคราว)  

เดือนละ 9,450 บาท 12 เดือน 

113,400.- กลุมอํานวยการ 

2 โครงการจางทีป่รึกษากฎหมาย (อัตราจาง)  

เดือนละ15,000 บาท 12 เดือน 

180,000.- กลุมกฎหมายและคด ี

3 โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค สพป.พะเยา 1 300,000.- กลุมอํานวยการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมอํานวยการ/กลุมนโยบาย

และแผน 

56,000.- กลุมอํานวยการ 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูความเปนเลิศทางวชิาการ 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดแูลเว็ปไซต 3,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา 

ประจําป 2563 

30,000.- กลุมนิเทศฯ 

8 โครงการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา"  

(กลุมโรงเรียน ละ 5,000) 

30,000.- กลุมอํานวยการ 

9 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนําเขาขอมูล

ครูและบุคลากร 

11,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

11 โครงการเสริมสรางขวัญกําลงัใจผูสรางคุณปูการดานการจัด

การศึกษาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด 

สพป พะเยาเขต 1 

135,000.- กลุมอํานวยการ 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

12 โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน ประจําป 2563 32,300.- กลุมสงเสริมฯ 

13 โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม

ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน 

37,000.- กลุมสงเสริมฯ 

14 ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เก่ียวกับการ

เพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไดเรียน

ตอหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 

1,800.- กลุมสงเสริมฯ  

(จัดแลว) 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา 1 

27,500.- กลุมสงเสริมฯ 

16 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

35,300.- กลุมสงเสริมฯ 

17 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 280,000.- กลุมนิเทศฯ 

18 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

150,000.- กลุมนิเทศฯ 

19 การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1 

100,000.- กลุมนิเทศฯ 

20 พัฒนากิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดั

การศึกษาระดับเขตพื้นที ่

100,000.- กลุมนิเทศฯ 

21 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

22 ศึกษาดูงานนิเทศการศึกษาสูระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

20,000.- กลุมนิเทศฯ 

23 สงเสริมและพฒันาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1 

300,000.- กลุมนิเทศฯ 

24 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา             

ปการศึกษา 2563 

970,000.- กลุมนิเทศฯ 

25 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

26 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

27 โครงการรักษภาษาไทย 35,000.- กลุมนิเทศฯ 

28 โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ประจําปงบประมาณ 2563 

150,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

29 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาต ิ

20,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

30 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

สําหรับโรงเรียน 

13,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(จัดแลว) 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

31 โครงการพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(งบกลาง) 

32 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนปูกรณประจําหองประชุม 100,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(งบกลาง) 

33 โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิาร และติดตามประเมินผล ประจําป

งบประมาณ 2563 

50,000.- กลุมนโยบายและแผน 

34 โครงการตรวจสอบการปฏิบัตงิานดานการบริหารงบประมาณ 

สพป.พะเยา เขต 1 

25,000.- หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

35 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจําป 2563 

35,000.- กลุมพัฒนาครูฯ 

36 โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประจําป 2563 

40,000.- กลุมพัฒนาครูฯ 

37 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ

ออนไลน (TEPE Online) ใหเกิดประสิทธิภาพ 

11,400.- กลุมพัฒนาครูฯ 

38 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี 

และการพัสดุ” สาํหรับผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และ

พัสด ุ

38,800.- กลุมบริหารงาน

การเงินและสนิทรัพย 

รวม 3,880,500.-  
 

หมายเหตุ 5 กรกฎาคม 2563 
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สรุปแผนงาน โครงการและงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตร กลยุทธ 

1. แผนงาน โครงการและงบประมาณโครงการจําแนกตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไดดําเนินการ 

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 6 ยุทธศาสตร และมีโครงการท่ีสอดคลอง

ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจําแนกตามรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1   ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

จํานวน..................2........................โครงการ งบประมาณ......... 62,300.-....................บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 2   ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

จํานวน..................2........................โครงการ งบประมาณ........ 1,020,000.-.................บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 3   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

จํานวน.................20.........................โครงการ งบประมาณ........ 1,631,300.-.............บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 4   ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

จํานวน..................6........................โครงการ งบประมาณ........... 401,800.-..................บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 5   ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จํานวน.................-........................โครงการ งบประมาณ................-.....................บาท 

จําแนกไดตามตาราง  ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 6   ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

จํานวน.................6.....................โครงการ งบประมาณ............. 718,400.-.....................บาท 

จําแนกไดตามตาราง  ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1   ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา"  

(กลุมโรงเรียน ละ 5,000) 

30,000.- กลุมอํานวยการ 

2 โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน ประจําป 

2563 

32,300.- กลุมสงเสริมฯ 

รวม 62,300.-  
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ยุทธศาสตรท่ี 2   ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูความเปนเลิศทางวชิาการ 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา             

ปการศึกษา 2563 

970,000.- กลุมนิเทศฯ 

รวม 1,020,000.-  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมอํานวยการ/กลุม

นโยบายและแผน 

56,000.- กลุมอํานวยการ 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดแูลเว็ปไซต 3,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา 

ประจําป 2563 

30,000.- กลุมนิเทศฯ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนําเขาขอมูล

ครูและบุคลากร 

11,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

5 โครงการเสริมสรางขวัญกําลงัใจผูสรางคุณปูการดานการจัด

การศึกษาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด สพป พะเยาเขต 1 

135,000.- กลุมอํานวยการ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 1 

27,500.- กลุมสงเสริมฯ 

7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 280,000.- กลุมนิเทศฯ 

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

150,000.- กลุมนิเทศฯ 

9 การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1 

100,000.- กลุมนิเทศฯ 

10 พัฒนากิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดั

การศึกษาระดับเขตพื้นที ่

100,000.- กลุมนิเทศฯ 

11 ศึกษาดูงานนิเทศการศึกษาสูระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

20,000.- กลุมนิเทศฯ 

12 สงเสริมและพฒันาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1 

300,000.- กลุมนิเทศฯ 

13 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

14 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 50,000.- กลุมนิเทศฯ 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

15 โครงการรักษภาษาไทย 35,000.- กลุมนิเทศฯ 

16 โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ประจําปงบประมาณ 2563 

150,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

17 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัทําระบบฐานขอมูล

สารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวยัตามมาตรฐานชาต ิ

20,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

18 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจําป 2563 

35,000.- กลุมพัฒนาครูฯ 

19 โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประจําป 2563 

40,000.- กลุมพัฒนาครูฯ 

20 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี 

และการพัสดุ” สาํหรับผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี 

และพัสด ุ

38,800.- กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

รวม 1,631,300.-  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4   ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัทําระบบฐานขอมูล

สารสนเทศสําหรับโรงเรียน 

13,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(จัดแลว) 

2 โครงการพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(งบกลาง) 

3 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนปูกรณประจําหองประชุม 100,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(งบกลาง) 

4 โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสราง

เสริมประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน 

37,000.- กลุมสงเสริมฯ 

5 ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว 

เก่ียวกับการเพิ่มทักษะดานอาชพีแกนักเรียนครอบครัว

ยากจนทีไ่มไดเรียนตอหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 

1,800.- กลุมสงเสริมฯ  

(จัดแลว) 

6 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

รวม 401,800.-  
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นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

 - - - 

รวม   

 

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการจางประชาสัมพนัธ (ลกูจางชั่วคราว)  

เดือนละ 9,450 บาท 12 เดือน 

113,400.- กลุมอํานวยการ 

2 โครงการจางทีป่รึกษากฎหมาย (อัตราจาง)  

เดือนละ15,000 บาท 12 เดือน 

180,000.- กลุมกฎหมายและคด ี

3 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

4 โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิาร และติดตามประเมินผล 

ประจําปงบประมาณ 2563 

50,000.- กลุมนโยบายและแผน 

5 โครงการตรวจสอบการปฏิบัตงิานดานการบริหารงบประมาณ 

สพป.พะเยา เขต 1 

25,000.- หนวยตรวจสอบภายใน 

6 โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค สพป.พะเยา 1 300,000.- กลุมอํานวยการ 

รวม 718,400.-  
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รายละเอียดโครงการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามกลุม/หนวย 

ตารางท่ี  สรปุแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  

1. กลุมอํานวยการ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการจางประชาสัมพนัธ (ลกูจางชั่วคราว)  

เดือนละ 9,450 บาท 12 เดือน 

113,400.- กลุมอํานวยการ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมอํานวยการ/กลุม

นโยบายและแผน 

56,000.- กลุมอํานวยการ 

3 โครงการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา"  

(กลุมโรงเรียน ละ 5,000) 

30,000.- กลุมอํานวยการ 

4 โครงการเสริมสรางขวัญกําลงัใจผูสรางคุณปูการดานการจัด

การศึกษาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด สพป. พะเยา เขต 1 

135,000.- กลุมอํานวยการ 

5 โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค สพป.พะเยา 1 300,000.- กลุมอํานวยการ 

รวม 634,400.-  
 

2. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การ

บัญชี และการพัสดุ” สาํหรับผูปฏิบัติงานดานการเงิน 

การบัญชี และพัสด ุ

38,800.- กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

2 การบริหารสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

3,000,000.- กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

รวม 38,800.-  
 

3. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูความเปนเลิศทางวชิาการ 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา 

ประจําป 2563 

30,000.- กลุมนิเทศฯ 

3 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 280,000.- กลุมนิเทศฯ 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

150,000.- กลุมนิเทศฯ 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6 การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1 

100,000.- กลุมนิเทศฯ 

7 พัฒนากิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดั

การศึกษาระดับเขตพื้นที ่

100,000.- กลุมนิเทศฯ 

8 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

50,000.- กลุมนิเทศฯ 

9 ศึกษาดูงานนิเทศการศึกษาสูระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

20,000.- กลุมนิเทศฯ 

10 สงเสริมและพฒันาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1 

300,000.- กลุมนิเทศฯ 

11 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา             

ปการศึกษา 2563 

970,000.- กลุมนิเทศฯ 

12 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

13 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 50,000.- กลุมนิเทศฯ 

14 โครงการรักษภาษาไทย 35,000.- กลุมนิเทศฯ 

รวม 2,235,000.-  
 

4. กลุมนโยบายและแผน 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิาร และติดตามประเมินผล 

ประจําปงบประมาณ 2563 

50,000.- กลุมนโยบายและแผน 

รวม 50,000.-  
 

5. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน ประจําป 2563 32,300.- กลุมสงเสริมฯ 

2 โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม

ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน 

37,000.- กลุมสงเสริมฯ 

3 ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เก่ียวกับการ

เพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไดเรียน

ตอหลังจากจบการศึกาภาคบังคับ 

1,800.- กลุมสงเสริมฯ  

(จัดแลว) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา 1 

27,500.- กลุมสงเสริมฯ 

รวม 98,600.-  
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6. กลุมกฎหมายและคดี 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการจางทีป่รึกษากฎหมาย (อัตราจาง)  

เดือนละ15,000 บาท 12 เดือน 

180,000.- กลุมกฎหมายและคด ี

รวม 180,000.-  
 

7. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจําป 2563 

35,000.- กลุมพัฒนาครูฯ 

2 โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประจําป 2563 

40,000.- กลุมพัฒนาครูฯ 

3 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นทีป่ฏิบัติงานเปนฐานดวย

ระบบออนไลน (TEPE Online) ใหเกิดประสิทธิภาพ 

11,400.- กลุมพัฒนาครูฯ 

รวม 86,400.-  
 

8. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดแูลเว็ปไซต 3,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนําเขา

ขอมูลครูและบุคลากร 

11,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

1 โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม ประจาํปงบประมาณ 2563 

150,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

2 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัทําระบบฐานขอมูล

สารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวยัตามมาตรฐานชาต ิ

20,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัทําระบบฐานขอมูล

สารสนเทศสําหรับโรงเรียน 

13,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(จัดแลว) 

4 โครงการพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

200,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(งบกลาง) 

5 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนปูกรณประจําหองประชุม 100,000.- กลุมสงเสริมทางไกลฯ 

(งบกลาง) 

รวม 497,000.-  
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9. หนวยตรวจสอบภายใน 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการตรวจสอบการปฏิบัตงิานดานการบริหาร

งบประมาณ สพป.พะเยา เขต 1 

25,000.- หนวยตรวจสอบภายใน 

รวม 25,000.-  
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 สวนท่ี 4 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1      

เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพะเยา เขต 1 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้ 

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน ฯ (คาใชจายประจํา) จํานวน 1,525,250 บาท  

เพ่ือใชบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร (โครงการกลุม/หนวย)จํานวน 3,880,500 บาท 

เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือการขับเคลื่อนและดําเนินการโครงการ ตาม

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 
 

ปจจัยความสําเร็จ 

1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบ 

3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนาและเปาหมายการ 

ใหบริการ หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 

2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก  

เจาภาพรองและผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา 

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 

4. ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือใหการกําหนดกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป     

สูสาธารณชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

ปฏิทินการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และการนําแผนสูการปฏิบัติ 
 
 

ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 

1 สพฐ แจงให สพท จดัทําโครงการขอตั้งงบประมาณ  

ป 2563 

ส.ค.62 กนผ. 

2 กลุมนโยบายและแผน วางแผนจัดทําปฏิทินงานจัดทํา

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต1 ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

ส.ค.62 กนผ. 

3 ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ 

2563 ครั้งท่ี 1/2563 

 ผอ.กลุมทุกกลุม/ 

หนวย 

4 ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ 

2563 ครั้งท่ี 2/2562 

 ผอ.กลุมทุกกลุม/ 

หนวย 

5 สงคําของบประมาณประจําป 2563   

6 แจงใหกลุม/หนวย รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563  

4 มี.ค.63 กนผ. งานติดตาม 

7 ประมวล รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป งบประมาณ 2562 เพ่ือใหประกอบการจัดทํา

แผน 2563 

 

พ.ย.62 กนผ. งานติดตาม 
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ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 

8 การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 

- การพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

4 ก.พ.63 ผอ./รอง.สพป.พย 

เขต1/ผอ.กลุม 

หนวยและคณะ 

9 การประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจําป 2563 

ครั้งท่ี 2/2563  

 ผอ./รอง.สพป.พย 

เขต1/ผอ.กลุม 

หนวยและคณะ 

10 จัดทํารูปเลม (ราง) แผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1  

ประจาํปงบประมาณ 2563 

พ.ค.63 กนผ. 

11 นําเสนอ (ราง) แผนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ จาก กศจ  กนผ. 

12 จัดทํารูปเลม และเผยแพรโรงเรียนในสังกัด มิ.ย.63 กนผ. 

13 กลุม/หนวย ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกลุม/หนวย 

ประจําป โดยใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ สพป.

พะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และหาก

มีการปรับแผนใหเสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

พิจารณา/ทราบ แลวแตกรณี และสําเนาให กนผ.ทราบ 

พ.ย.62 

เปนตนไป 

ทุกกลุม/หนวย 

14 ผอ./รองผอ. สพป.พะเยา เขต 1 และคณะท่ีไดรับ

มอบหมายดําเนินการกํากับติดตาม นิเทศ เรงรัดการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและแผน 

พ.ย.62 

เปนตนไป 

ผอ/รอง ผอ.

สพป.พย.1 และ

คณะ 

15 กลุม/หนวย เตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําป ตามระยะท่ี สพฐ กําหนด 

(KRS/ARS) 

รอบ 

3/6/9/12 

เดือน  

ทุกกลุม/หนวย 

16 ประชุมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผน และสรุป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

พ.ศ.2563 

30 ก.ย.63 ทุกกลุม/หนวย 

หมายเหตุ ปฏิทินนี้ สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
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ปฏิทินการบริหารแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สูการปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ

15 มกราคม 2563 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน  (ต.ค.62-ธ.ค.62) 

15 เมษายน 2563 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน  (ต.ค.62-มี.ค.63) 

15 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน  (ต.ค.62-มิ.ย.63) 

15 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63) 
 

ผลการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียน 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับสังกัด  
 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดบัประเทศ 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

สพป.พะเยา เขต 1 52.84 37.44 38.03 36.60 4123 

สังกัด 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18 

สูง/ต่ํา 4.89 5.84 3.73 5.74 5.05 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

สพป.พะเยา เขต 1 52.84 37.44 38.03 36.60 4123 

ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 

สูง/ต่ํา 3.77 4.54 2.48 2.18 3.24 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

2562 52.84 37.44 38.03 36.60 4123 

2561 59.32 43.38 41.49 43.02 46.80 

สูง/ต่ํา -6.48 -5.94 -3.46 -6.42 -5.58 

สรุปผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 
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4. ผลเปรียบเทียบ O – NET ช้ันประถมศึกษาปม่ี 6 ของ สพป.พะเยา เขต 1 ยอนหลัง 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับสังกัด  

 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562      

ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดบัประเทศ  

 

 

 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

สพป.พะเยา เขต 1 58.28 25.87 31.37 32.77 37.07 

สังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 

สูง/ต่ํา 2.37 -1.11 1.15 -0.21 0.55 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

สพป.พะเยา เขต 1 58.28 25.87 31.37 32.77 37.07 

สังกัด 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 

สูง/ต่ํา 3.14 -0.86 1.30 -0.48 0.77 

สรุปผล สูงกวา ต่ํากวา สูงกวา ต่ํากวา สูงกวา 
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562      

กับ 2561 

 

8. ผลเปรียบเทียบ O – NET ช้ันประถมศึกษาปม่ี 6 ของ สพป.พะเยา เขต 1 ยอนหลัง 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แนวทางการยกระดับผล  O-NET สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1) การวิเคราะหผล O-NET เพ่ือคนหากลุมสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูท่ี

ตองปรับปรุงเรงดวน และกําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทของ

หนวยงานและสถานศึกษา 

2) สรางความตระหนัก แรงจูงใจ และสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของการทดสอบ  

O – NET และการนําผลการทอสอบไปใช 

3) สื่อสารความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของการทดสอบ O – NET เก่ียวกับแผนผัง โครงสรางขอสอบ 

(Test Blueprint) รูปแบบขอสอบ  กระดาษคําตอบ และการปฏิบัติตนของผุเขาสอบ เปนตน 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

2562 58.28 25.87 31.37 32.77 37.07 

2561 56.13 27.64 37.64 27.24 37.16 

สูง/ต่ํา 2.15 -1.77 -6.27 5.53 -0.09 

สรุปผล สูงกวา ต่ํากวา ต่ํากวา สูงกวา ต่ํากวา 
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4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียน การสอนและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

5) สรางความคุนชินใหกับสถานศึกษาเก่ียวกับรูปแบบขอสอบและกระดาษคําตอบ O – NET ไปใชใน

การวัดผลในชั้นเรียน 

6) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหรือนําขอสอบท่ีมีโจทย สถานการณ หรือเนื้อหาลักษณะ

เดียวกับ O – NET ท่ีมีความซับซอนหรือตองทําหลายข้ันตอน หรือตองวัดหลายตัวชี้วัดดวยขอสอบ

เพียงขอเดียวมาใชในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  

ขอเสนอแนะในการยกระดับ O – NET สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1. ครูผูสอน ควรใชรูปแบบการสอนและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย ตามแนวทาง Active Learning ปลูกฝง

ใหผูเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียนดวยการใชคําถามกระตุนใหผุเรียนไดคิดและลงงมือทําใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนําไป

ปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนผลการ

ทดสอบต่ํากวาระดับประเทศ 

2. ผูบริหารสถานศึกษา  ตอเปนผุนําทางวิชาการ มีระบบนิเทศ กําหับ ติดตาม อยางสมํ่าเสมอ และ

ตอเนื่อง สงเสริมกิจกรรม PLC ในดานวิชาการเปนระยะ ๆ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ ใหขวัญ

กําลังใจ ตลอดถึงวางแผนการจัดชั้นเรียน ใหครูท่ีมีความรูความสามารถดานวิชาการใหเปนท่ียอมรับ

โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-2 เนนทักษะภาษาไทย การอานออกเขียนได และทักษะการ

คํานวณทางดานคณิตศาสตร เพราะถานักเรียนทุกคนสามารถอานออกเขียนได คิดวิเคราะห         

คิดคํานวณเปนจะสงผลใหนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทางการสึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน         

(O - NET) ไดดี 

3. สถานศึกษา สถานสึกษาควรนําผลการทดสอบไปวิเคราะห เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ โครงการ กิจกรรมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางเปน

รูปธรรมชัดเจน มีคลินิกวิชาการสอนซอมเสริมใหนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และจัด

กิจกรรมสงเสริมนักเรียนท่ีมีอัจฉริยะภาพในดานตาง ๆ ใหไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 

กระตุนกระบวนการบริหารงานวิชาการ พัฒนาทักษะดานการวัดและประเมินผลของครูผูสอนให

สอดคลองและเปนไปตามแนวทางของการทดสอบระดับชาติ และกําหนดเปาหมายการดําเนินการของ

สถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
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9. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับจังหวัด 
 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร คะแนนเฉล่ีย 

สพป.พะเยา เขต 1 48.69 51.53 50.11 

จังหวัดพะเยา 48.89 49.25 49.07 

สูง/ต่ํา -0.2 2.28 1.04 

สรุปผล ต่ํากวา สูงกวา สูงกวา 

 

10. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับศึกษาธิการภาค 16 
 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร คะแนนเฉล่ีย 

สพป.พะเยา เขต 1 48.69 51.53 50.11 

จังหวัดพะเยา 47.04 46.50 46.77 

สูง/ต่ํา 1.65 5.03 3.34 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

 

12. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับสังกัด 
 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร คะแนนเฉล่ีย 

สพป.พะเยา เขต 1 48.69 51.53 50.11 

จังหวัดพะเยา 46.00 45.64 45.82 

สูง/ต่ํา 2.69 5.89 4.29 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 
 

13. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร คะแนนเฉล่ีย 

สพป.พะเยา เขต 1 48.69 51.53 50.11 

จังหวัดพะเยา 46.46 44.94 45.70 

สูง/ต่ํา 2.23 6.59 4.41 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 
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14. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับคุณภาพ 

ความสามารถ 

จํานวนรอยละของผูเรียนจาํแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ดานภาษาไทย 90 10.70 316 37.57 288 34.24 147 17.47 

ดานคณิตศาสตร 169 20.09 236 28.06 325 41.85 84 9.98 

รวม 2 ดาน 110 13.07 284 33.76 356 42.33 91 10.82 
 

แนวทางการยกระดับผล NT : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1) วิเคราะหผล NT เพ่ือคนหาตัวชี้วัดท่ีตองปรับปรุงเรงดวน และกําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับบริบทของหนวยงานและสถานศึกษา 

2) สรางความตระหนัก แรงจูงใจ และสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของการทดสอบ NT และ

การนําผลการทดสอบไปใช 

3) สื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของการทดสอบ NT เก่ียวกับแผนผังโครงสรางขอสอบ (Test 

Blueprint) รูปแบบขอสอบ กระดาษคําตอบ และการปฏิบัติตนของผูเขาสอบ เปนตน 

4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

5) สรางความคุนชินใหกับสถานศึกษาเก่ียวกับรูปแบบขอสอบและกระดาษคําตอบ NT ไปใชในการวัดผลใน

ชั้นเรียน 

6) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหรือนําขอสอบท่ีมีโจทย สถานการณ หรือเนื้อหาลักษระเดียวกับ 

NT ท่ีมีความซับซอนหรือตองทําหลายข้ันตอน หรือตองวัดหลายตัวชี้วัดดวยขอสอบเพียงขอเดียวมาใชใน

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
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15. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับสังกัด 

ระดับ การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน 

สพป.พะเยา เขต 1 71.66 74.37 73.02 

สังกัด 67.49 72.51 70.00 

สูง/ต่ํา 4.17 1.86 3.02 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

 

16. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับประเทศ 

ระดับ การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน 

สพป.พะเยา เขต 1 71.66 74.37 73.02 

สังกัด 68.50 72.81 70.66 

สูง/ต่ํา 3.16 1.56 2.36 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

 

17. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561 

ระดับ การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน 

สพป.พะเยา เขต 1 71.66 74.37 73.02 

สังกัด 65.12 70.63 67.87 

สูง/ต่ํา 6.54 3.74 5.15 

สรุปผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 
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18. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษากําหนดแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียน โดยการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผุรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน 

2. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําฐานขอมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปน

รายบุคคล ระดบัโรงเรียน เพ่ือใชในการพัฒนาการจัดการการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

3. สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินความสามารถในการอานเพ่ือนําผลไปใชโดย

ดําเนินการ ดังนี้ 

3.1  ใหคณะครูทําการวิเคราะหผลแตละสมรรถนะท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ สังกัด 

จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ขนาดโรงเรียนเดี่ยวกัน และเปรียบเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา เทียบกับเกณฑเพ่ือ

นํามากําหนดเปาหมายในการพัฒนา รวมท้ังวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอคะแนนการประเมิน

ความสามารถในการอานของผูเรียน 

3.2  วิเคราะหสมรรถนะท่ีตองการเรงดวน 

3.3  วิเคราะห สภาพปญหา สาเหตุของปญหาท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์แตละสมรรถนะต่ํา 

3.4  จัดทํากลุมคุณภาพผูเรียนตามเกณฑการประเมิน  และจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา 
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4. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหชั้นเรียนท่ีสอดคลองสัมพันธระหวางมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรู

เรื่อง  การสรางแบบสอบอัตนัยและการตรวจขอสอบท่ีไดมาตรฐานตามแนวการสอบการประเมิน

ความสามารถการอาน สงเสริมการใชแบบทดสอบอัตนัยในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมการสอบการ

ประเมินความสามารถในการอาน 

5. วางระบบการพัฒนาและการสนับสนุนสงเสริมดานการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 นําหลักสูตรสําหรับใชในการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษามาอบรมคณะครูเพ่ือการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียน 

5.2 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาเปนวิทยากรแกนนําในระดับสถานศึกษา สําหรับการพัฒนาครู เพ่ือ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียน 

5.3 จัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาครูเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมิน

ความสามารถในการอานของผูเรียน 

5.4  สงเสริมใหครูสรางเครือขายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลท้ังในระดับสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
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m1m'5l.l 

.., . d d 
- fl181Vll'ifl'11\!TU BlVl1111\lbb'1:::bfl'iB-.1Vll.J 

1 - 31 ~.fl. 2563 

1 - 15 bl.J.CJ. 2563 

15 - 30 bl.J.CJ. 2563 

1 - 30 iJ.tJ. 2563 

1 fl.fl. - 30 fl.CJ. 

2563 

~., ... ~ ' 
b'<\J1Vf'LI1'Vl b'Ufl(ll.J 

' 
U~Vfl'i\ll'LI 

fl11bl'LI'1 'Vlflfl'LI 
' 

,./ ' 
'Vl'U1tJ\9111'iJG'!BU 

[l1CJ l 'Ubb'1:::fl~l.J 
' 

. u1vr11\!1'Ufl11bl'LI'1 

.:iuth::l.l1ru 

~l'U')'U 160 fl'U fl'U'1::: 130 Ul'VI b ll'Ub~'LI 20,800.-

- ri1~1..:i-.Dviv11rnfl?111uwflBUfl11BUJ&.J 
0 

180 b~&.J (m1bl'LI+uru~ 90 b~l.J 'W'?!vi 90 b~l.l) o;i1m'U 
" ' 

b ll ml 'LI 18,000.-



- 3 -

7. 'th ~aih.1 ~ ~ 

7 .1 m'N61€J'U'11me:imnrv1~n~1'Uvft 'i-:Jb1CJ'U~-:Jb um~'U -:J'U~1 b'Ll'U-:J1'U hfari ~~n~1'Un1'ib um~'U 
~ ~ 

ri1ITTe:irnb'vl'U ri11-V61e:itJ bb~~ri11'61~ -:i'U~-:J'vl'U 1~bbn r11A1nru~ ~~'Ubb~~~-:irie:i611'1-:i ~A11~nnlKe:i-:i~rnJ 
'I q , \I 

ci 21 Q,..I Q.I 

'i~b'IJCJ'IJ n.o'v1mCJ bb~~'tle:J'IJ-:JA'IJ 

7 .2 m1'161€J'U'11 n'i1tJ-:!1'U61'iD'tl€J-:!~tJ1CJITT'i"J'161€J'Ufl1CJ1 'U ~e:ie:i nITT'i1'1 h-:i b1CJ'U 1 'U61-:i n~ 
' 

"~~ m61 1-:im 

.............. ~ ............................... . 
('U1-:i faii r11'1l61-:i.U) 

" 

? ............... '""'3""''"''"'"''" 

(lJ'Wtln:mJ L'O'El'ITT.m) 
rie-.· ·--r·n~.,..,,~~"'·· ··· ·· ..... . ..r. .. ..1 ..... ".'!'· ••• •• iJ ... ..... ~..) 
v · '"' •-'~ 1 

,,.; ;,Jn~•i.iL~l!l:mJ'\ilnT:if'1ni:.t1 WfilJl'1m:J1rretm ~'\'19f';f\ 
ITT1bb'v1'U-:J ........................................................... . 

. -.. 



' ii d 
~'Uel./lm'lfl'Vlli ~'W~."llel'VI ' .. 
~mHl.!~ 1F11-!lrn1 

............................................................................. ~ ..................... . 

1A1,rn11,:ntnJ1:;:S1 

n~:wu'1V111\l1'Llfl11b~'Ubb"1:;~'LI'Vlf'V'lci 61'V'li.J.'V'l:;w1 b'V\91 1 
' 

1 1'1"11A:lJ 2562 - 30 fl'UtnCJ'U 2563 
' 

b~eJ 1 ~fl11'U'1Vi11~~ fl1)~1Ufl\l1'Ub'lJ\9l~'U~fl1'j~fl'l'J1 b U'U 1 ue:itJ1\liJiJ1:;~'V!Bfl1'V'l bn~A'"J1:lJrl:lJA1 
' 

~e:im1n'<il'V e:i'lf ~ bb"1:;Ue:i\l n'UUruV11 fl11'Vl'<il'1191 1 'LIVltl1CJ\l1'LI'VB\lf~ U'<il~ CJ~611A'ru e:i tJ1\lV1~\l 1 'LI rn1~1 b um1u 
o.9 v 'I o.9 v 

'VeJ\leJ\lrlfl1~1\l 11 ~'lJ'j)~l\9l~U):;61\lAbb6'1:;b U1Vi:lJ1CJ~tl1Vi'U~ H'UeJflb VIUeJ'<il1fl'Vlf'V'lCJ1flTl~AA"1 AeJ fl1'HJ~Vl11 
b~tMuiJ1:;mru 1'LIV1m~ri1l91B'Ubb 'Vl'U 1'561e:iCJ bb"1:;1'1~ t~CJ~'<il~~\JV1mm¢.i hh~uu11'1lfl11b U'Un"11n~'<il:;bte:i~e:i 

' ' ' 
A11:w b '<V1ru n11V1u1'lJe:i\liJ1:; b 'V1 fl fl1TU~V111 b~'U\lui.J1:;mru ~\lb U'U bA~B\l ~e:i~1A'ru"lleJ\l~'U'1V1111 'LI rn1~~6111 ., ., 'U 

'luiJ1:;mru~iJe:i~e:i~1\l:S1 n~ 1~bn~i.J1:;1CJ'llumn~61~ iJm1:w 1u~\l161 iJiJ1:;~'V15m'V'l bb"1~19111'<il61ffU hi' 
'U ' 

iJ1::;nm.Jn'lJ'V'l'j::;11'lJururu~rn1~~~e:i~~~1\l bb"1:;rn1u'1V111~61~mA1'~ 'V'l. fl.2560 iJt.i"1U\lAu 1'11~\l bb~1u~ 24 

~\lVl1A:w 2560 11:w~;1~ b UCJ'U n~:; 'V111\l rn1AGi''l11~1CJrn1~~~~~~~~\l bb"1:; rn1u~V111~61~mA-r~ 'V'l. fl .2560 
' "' 

bbn:; n{Jm:;'Vl 1'N v!11 ~'<il~vJe:i'liJ rn1mu~:wrn11off~1m~'LI\l'Ui.J1::;mru1~b~'LI1 U\911:lJbbtJtN1'U 1m'lfl11 bb"1::; 

n'<il m1~ Q:;,!'U ~\lvleJ\l~~v!11A1\lfl11'U~V111~1un\l1'Ub'lJl9l~'U~fl11~ fl'l'J1~'U b ~B61'UB\l'Ll1CJ'U1CJ bb"1:;m1n'<il 

'lJeJ\l m::;'V1)1\l~fl'l'J1Bfl11 bb~ vi' eN eJ tJm CJ 1vi'1:; b UCJ'U -t'e:i fl{JVl:lJ1 CJ b ~eJ 1 ~iJu1:;~'VlBJl1'V'l bb"1:;bn~ A11:lJ 1~J'~~1~ 
'U . 

l'l)l'<il~eJ'U hi' 

2. -r~~tl)~~-!Jrl 
' 

tJntJ~\91 (Outputs) 

2.1 b~e:i 1 ~rn1u'1V111\luu1:;mru bU'Ll1 um:wm1:;nu~1vl'~u:we:iul-lmCJ 
2.2 b~e:i 1 ~rn1u~V111\lui.J1:;mru bU'LI1 um:wb u1V1mCJrn1b ~\j~~rn1b un~1CJ b~'LI\lrn.h~mru 

" " 0 Q.I ~ Q,.I .di • ~ ~ 

1'11:lJJJ11'l)fl11'lJB\l '11'Ufl\l1'UAfil~fl'j):lJfl11fl11flfl1;1'lJ'UV'l'U~1'U bb"1~fl~11\ll'llfl'l'J1lifl11 ... .. 
2.3 b~B1~rn1bun~1m~mn~m1m1~b~1 ~n~m 1911m~bUCJ'U bb"1~-V'e:in{JVl:lJ1CJ 
t.i"1Gi''V'l5 (Outcomes) 

2.4 rn1bun - ~1m~u i:in~e:i'lmm:;bUCJU'VB\lYl1\l11'1lfl11 
" .:::,,' ~ • • .:::ii 1 ~ I 

2. 5 :lJb\l 'LI\l'UiJ1:;m rub 'V'l CJ \l 'V'l e:i l'l e:i rn 1bun'<il1 CJ 

2.6 rn1bun~1m~u1u~'l1~ bbn:;~1:w11n~11'<il61B'U 1~ 

2.7 tJ"1fl11bUf1~1CJb~'Ub U'U 1iJITT1:lJ:lJ11911fl11b1'l1Wl'VeJ\lf11~'V111\lfl1'jf16i'\l 

3. Lu1V1mt1 

3.1 b ~-!lm111ru uAmm bba:;.U111'llrn11 'W~\lnwi 611t!n'l1'Ub 'V\il~'U~rn1Pin'l'J1u1~n:wPin'l'J1Y'I::; bu" 
' 



• 

1. rohH'mrn (A1bdm~tJ'l, ri1~wn, A1\91B'UbbVJ'U 

m:innm'a1'ilfl1'a, r11mVJ1'a mVl1'al1'lbbG'l~ 
' ' 

bA~B'l~:W) 

- 2 -

' 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

I I 0 Q.J ( 

A161JB:W bb61l:W bbG'l~'U1 J~ 'an'l~1'abltJ'U \91J1'1Hl1'a 191mri:w 2562 -

d 
'\11 

' " " " IOQ.Jdl .c::i, OV !di 

A1'U1:W'Ub 'ilBb YJG'l'l bbG'l ~'U1:W'UVlG'lf:lfl'U 

ri1mn1'arui.J1.rw1 
OJ 

' ., .. 
fl1"il1'lb'Vl:w1'U'afl1'a 

5. ..:ruth~inru = 3,000,000.- UTVI 

I 

' 
30 fl'UtJ1tJ'U 

2563 

1. ri1H'G1e:itJ (A1bdm~tJ,:i, ri1~wn, f11191m.Jbb'\llt1t1e:im1m'a1'1m1'a 

,r11mVJ1'a mm'a11-:JbbG'l~bri~e:i,:i~:w) 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

I I 0 Q.J ( 

ri161le:i:w bb61l:W 66G'l~u1 'a'l'a mn'a fltJ'U\91J1'11n1'a 
' " " " IOQ.Jdl ~ OV l~ 

fl1'U1:W'Wb 'llf:lb YJG'l'lbbfl~'U1:W'UV!G'le:JG'l'U 

r11'11n1'arui.J1nri 
OJ 

' ,, .. 
fl1"il1'lb Vl:w1'U'afl1'a 

r11 ~ viml' G1vi bbfl~°li e:i:w bb 61l:W mil ru'Vl '11tl'm1t1 
' ' 

'U.G1.G11tJVltJVl. 11'11~ 
' ~ Q Q.J ( 

~1'l"il'UV11 bbG1'11'1l'a"il'U'\ll'a 

'U.G1.G11tJVltJVl 11'11~ 

900,000.-

300,000.-

3QO,OOO.-

7~00.-. .. 
450,000.-

300,000.-

' 



" .. 
~Tt.mm,m~ 

1. fl15 bu n~1 m~'U 

~nvl'e:i\l~1m~bUt.J'U ,, 
'Ue:J\l'Yl1\l11'1Jfl11 

2. b ~ Twd1~H' rn~'U 
" " ~n~B\lf11'Uffd'U ,, 

~l:W 1 'Ubb~\l'WQ 
3. oLJ111'1Jfl111 'U 

~\ln~MfLJb~'Um:w 

1\lb~'U~'Umun 
V1m~ri1~e:irnb'Vl'U 

1-h'~mJ 
ii Q..I 6' 

~l'U~flff\/\15 

1.hmV1dA'1\l'IJ15~ 
bun~1t.J ~1\l~1:w 

fl1V!'U~b1611 

2. rn5bun~1t.J 

;, lJ 'U hfon :w m ~ 1 m 1 

b1\l-r~'UB\l m~~-
"" 

<> I ii 

fl15b 'Uff'11t.J~n~e:i\l ,, 
f11'Utl1'U 1L11'l1~ 

~';i1~~e:i'U1~ 

- 3 -

1. fl15bun~1t.J'Vln 
' 

\l'U11t.J~1t.J 100% 

b~:W 1'U 1~-;jd.Jl~~ 4 

2. \l'U51t.J~1t.J 

LJ':i~'<il1bun~1t.J M 
100 % b~:W 1 'U 

1~1m~~ 4 

3. \l'tJ';i1t.J~1t.J61\l'Vl'U 
' <> I ~ 

b'Uff'11t.J 100% b~:W 

1'Ll1mm~~ 4 

- m1"'il~B'U"'il1n 

fl15~~vl111 t.J\ll'U 

5Umum~'U1'U5~LJLJ 

GFMIS 

- be:Jn~1'~V1~n~1'U ... 
fll':ib un~lt.Jb~'U 

1 i1n'Ub~1V1d~1:w 
1 rnb ~ \l VI ;j' 

" " "" 'Ue:J\l b "'ill'Vl'U 

- V1~n~1'Urn':ibun ... 
I <> I 

~1t.Jb\l'Um'U1~LJ'U 

GFMIS 

- rn1~1m~'U1i1n'U 

b~1Vl~~1:W 1 'Ubb~\l 
" "" Vl'U 

- Vl~~1'Ufl1':ifa'U .. 
b~'U~l'U':i~'U'U KTB 

Corporate')nline 

_..,,,...· 

::rf'l~btn b'IM 1 

( ....... {~.~-~-~-- L~tJ\.~~~ ....... ) 
~mm-am€\:nTu~11!~~~!:1.!.~~-~-~-~-~~~v1 ~'ti"' <11 \ 



.. ~ 

. 
mi:w/VJU1EJVi~u~w11e:iu nci11faVJP1 ~l'lm11 LL'1~th~dhJcrnn1'~~1'lfl1'jPimn . , 
t7~'U~~'iJel'U bri1\lfl1) 'U1\l'111tb~.fl1~~tl L~'1j'~~VIUU11\l, 'U1tJL~tJlJ ~\l A'111'1 
~ . 
~m~rmt!lj~tJffi)A~ 6-TW! . .LJei 1 V!~fl~Vl1LL'1~m~u1t.m1JL~tJ'Ufl11'1€l'U 
~m~Hu:: bR)\lfl11 D lA1\lfl111 VI~ . 01m-:Jm1\>lm~e:i\l 

~ 1 m1~~'U1Arum'WerL~tJ'U lu1~~um1Pimn~'U~'Ll\i1'U . ~ ~ 

~ 2 m1u~V111U'1~fl11~vim1An'tf1~i1th~~VlBJl1YI (\?l1t!'l~~ 1) 
I - iJ f 

Vi 3 '111~VJ6~'1m1u1V111LL'1~fl11~1'lfl1JPin'tf1 (~1U\l~Yi 2, 3) 

(91'11fllJ 2562 - rl'UtJ1tJ'U 2563 . .. 

1. V16lnm1brn::m(ll~ft • 
m1An'tf1LlJ'UbA~e:i\li1e:i~1A'ru1 'Ufl11'1~1\JA'U '1~1\l~.:JAll Lb'1~'1~1\l'l!1~ b U'Unri 1n'V!~n 1 'Llfl1'j~~m 

" 
r\'1~.:iri'Ll 1 lXiJArum'W a1mJi;iv111-:i~1(9le:iu1111nuuAA'1g'U 1 'LI'1-:iAll hi'e:iti1.:iL titJa<u 1 tJm:;LL?Jfl1'j L tJ~ tJ'Ll utJri\le:iu1.:i 

'I '\J , , 

11191L11'1Je:i.:1fonflm11'tf~ 21 ~run1'W<u€!\JA'U 1 'VlEJ LL~mm~i'm ll'Ull qJV!1~1A' q/~'1:; ~-:i~ri ~ e:i m1 tJ n1~~tJ~ VJ 

A11l!a1m1i;i 1 'Um1 LL ~.:i-U''U<ue:i-:ith~ rnf11 'UB'U1AVI llru~1'1JeJ\JA.ru.fl1'WAt1<uei\ltJ1:; L 'Vlfl 1 VltJ n ~m~m~ n ( o -;- · 3 ti) 
. 11,1......... • , 

iJiJruV11~~mm11iJr1l!ltJ LL'1~~~t11m1ci1off 11vitJ~~'U1fl1;~ci1i1'1l'lA€l~~'U1m11'11un1'tf1 '11rn~~1'U1 ·M ru 
"' , , v 

m'11nme:iuA-r1hiiim1lJ~LLri~nm1tJm)L~tJ.:il'l '11V1-runcil!L~ntJ\illltJ~1.:iu1tJ 3 - 5 ti viu11 L~n?i1u1Vlru'1:; 
. " ,.. , ~ , v 

uEJ ltJ'1mufini;1L~ntJ\illltJ~tY-:ii1iJrum~1uArum'WLL'1~mvi1'51t1 (LL~'UmJPin'tf1LLvl\l'iJ1~ TI.Pl. 2560 - 25l9 V11J1 68) 
'V dJI v 'I 4.3 

m1~VJfl1'jfl rii;1J~~utJ~l11' v~m iJu11n1l1'U 1um1l1~'LI1L~n1lXi1m1l!V1'5e:i111'Lil'l1'U~ 1-:i 11 'Um1L~ tJ'UJ:; ~u~~ \l ~'LI 
zj\l191 u.:iEJe:il!-rui1 m1~191 fll'jfl fl't/1'1 ~th ~?Ju mi '11L 1'1mi~1\?lmvi )\i1'U ~rnN VJV!m CJ<u u\JV!~ n;;w1Jfll'jPin1'J1\J \ilJl t.J 

~ 'I v -~ 

'W'V15~nnu 2560 ~n1V!'UviLu1V1mv1tJm1~~mL~nt1'5llltJ1~iJ~~'U1fl1Jt?l1tJ11.:imtJ e:Jl'jl.Jru ~~1'<il ~\lAll LL'1:;?J~llruru1 
, d.J v v 

Lll'UA'U~ i11ut.J '11ufl1'UA11llbll'U1VlmLri~i1A11lJ~'U~~'l!€l'U~€J(ll'UbeJ\l A';Ju'UA-r1 '(jlJ'iJ'U '1\lAlJ bbrl~th~LVlfii'UlITT 
, -

1'Lie:imri\i1117li!'LI;ffmJ·unumJ~mh:;?JumJru<uu-:immlJn'<ilm1llmllV1~na\i1JmJPin'l'J1tJ'5ll1tJ V1'Vl'B~m1'U 2560 · 
'\I 'U 'V ~ , 

~.:i 6 n'1 m1ll11 A~iJAJ111i AJ1ll'11l!11i;i 1'Wm1~vin'1m1l!~?i-:ir-i'1~l'im~n1t?lmn11e:imV1tJ-:J1}~-:iS'U~A~~-\liJ 
m1ll'11r1ru~e:Jm'j~VJn'<ilm1ll11'1nuL~ntJ\illlEJ m1~VJm1Ani;11 'U1~~utJ'5lJl CJ L ll'LI m1~VJfl1'jfln 1~~-:i 1 iXL~ nil 

.w~'U1m1~LV1m:;'1llnu1CJ m111a1mJ~bb'1:;m1l.ILL\iln~1\J1:;V111-:il!flA'1~-:iVJ1-:il711'U~1-:imtJ eJi'j ru ~~t-'<il ~\lfl:l.J 
LL'1~a~ilruru1 e:iu1\l'11IVJ'1LL'1~TI~'U1vu1-:i~m ~e:i-:i ltJTifal.Jn'U'Yln~1'U nl";JeJ'lJ'jmim~L~n 1 'Lii'vne:i'LI 6 u '1:;iJr-m 

"" • • 'U 

1tlvimJVJ~l\il"Mlm~n11'1fom1VJbL'1~m~-rum1lJ-rn fl11l.JBUB'U '1~vh 1 iXL~m U'UA'U11L1-:i a~zjtlLL~ll 1'1 llu\l fan 
~ . , 

1 'LILL~~ 1~ n fo A'U~'LI ni1~~'U1 L~ ntl\i11i' tJ~-:JL llm~e:i-:i~ri'ru 1viv~-:i L'11ll?J11-:i~m'U1 m1 L~ nVJ n~1u 1 i.1 b~~ ru 
\I 6.5 " ' , v 

bb'1~Tim'U1B~1\lb~lJ(911lJ~ntJm'W iJA ruo11lJ . '<il1CJ5'j)l.J nfl11lJ'W~€llJ 1 'Ufl1) b~ tJti1Vf ni;~~1 (91 1~ m U'U b~ m \JLJ , ~ 

Pl'U~m'l1\ln11 b~ t.J'U1 b ~mlJ'Un1JbbrlD illV!lbln~~~'U1~b~tJ'U bb'1~b~BblJtlfl1';)~~'U1fl1if '1eJ'UU\ilJlCJ 1 i1'11lJ11DiJA 
\I - " . Q.I \I "" J.t 

tJ1:;'1um";Jru1vl'uu1-:ii1tJJ~~VJ6D1Yl ~10 n-:i1'UL 'IJ(ll~'Ll~m1Pin~1'W:; w1 L 'VITT 1 ~-:i~viv11 tm-:i m1~~u1m";J ~vi 
m1Pi n~1tl\iill CJuu1-:iiJArun1'W b Yie:i L ~11vrum1l!~A11~~1m1i;i 1 'Um";J ~vi n'1 nJ'jlJLl'1::; ~ Lb'1 L~ ntJ \i:J..Jl tJ 1 ~11\; 

d.ll , " \I 'U d.S 

A1~'1e:Jtl1:;1'lutl \ilJl CJ bb'1~ ~~'11'U L~ tJ1.iJu-:i1 'Ufl1'JTI~'U1 L~ ntl\ilJl CJ 1mi n~ ei -:i \illll"M6'1 n1 'U1 m1 LLri:; ~ \ill'Vl u 1 "'U d.ll \I Ql.S 'U 



,,,.. 

.. ' 
-2-

2;1 ~&i~a~ (Output) 

1) L ~ B 1 ~fl~ ~a B 'Utl ~:irfoiJ ff.rn.Ji fl11:lJLoU1hm'j~\9ltJ'j~?fUtl1')ll.fl1'l'.11eJ'lfl~'l'.16UB\lfl~~61eJ'Ut13i:lJl CJ 1 'LI~tJLLUU 
' "' 'VI '\11bl1f1Vlbl1CJ 

2) L ~Br:i'lL?f~:lJ m:TU?l'U'U 1 ~?f m'U?in'l'.11~\9lfl1'jL~CJ'U~'j~~utJ;:;JJ1CJ1 'U 'jtJLL UU~Vl[llflV!mCJ 
, \J d.! '\J 

3) L ~Br:i\lL?f~:lJ ?f UU?f'U'U 1 ~Ml1'U?ifl'l'.11~\9l?f .fl1'11'1LL1\91~ B:lJ~'l.fl1CJ1 'UlLft~Jl1CJ'UBfl~B'l b~CJ'U 1 ~LtB~B 
' 

fl1'ji\9!J'U1 fl1'jb~tJ'U~'lJB'l b~ ntJ ;JlJl CJ " ... 
4) L ~e:ici -:iLa~ii n 1'j?f ~1-:i fl11:l.J~ vnJ1 ~nuviB LLlJ ~tJ n fl 'jeJ<J b~ CJ1nufl1') b~ CJ -:i \91 b~ ntJ ;:;JJ1 CJ~ n fl~ B'l 

- \J \J •. ~ "' oil . 'U 

1'11JJ'V!'1 n~Vll'VICJ1i\9llm fl1'j bbft ~'Vf '1 na \?l'j fl1'j?i n'l'.l1tJ;:;:1.J1 CJ 
" .. 

5). ~\lb'1~lJ 1 ~'1tl1'UA fl'l'.11~\9lvl1'V!~fl'1\?l'jb(ft~bb~'Ufl1'j~\91tl'J~'1U fl1'j rut\'11tJr:irn1m U'Ub~f'l'Vl1\ll'U1 fll'j 
" " 

6) L~Bi\9ll'U1~L~CJ'U'j~~utJ;:;JJ1CJ1~ilfl11:lJYl~B:lJ~1'U11\lfl1CJ 81'):1.JtU '1'lfl:l.J a~ururu1 LLft~lJfl11:lJYlfalJ 
\J 6-1 IV II.I 

1 'Um'jL~CJt!TI m~~u~a-:i~u 
" " 

7) L ~B~\IL'1~lJa11u'1'U'Ubbfl ~i\9llti1 t 'j\IL~CJt!~t!bL UULbft~bA1B~1CJl'i''Ubb 'U'U'1'U1:l.Jl~flb~'UV11JJ'V!'1fl fll'j'W'\9!Jt11 
' 

'1:1.JB\I (BBL) : b~t!Vl1mBCJYl'j~CJflflU1'Vl ~BCJB\9lfl1'ji\9!Jt11'1'U1lJb~nL~'Ur:i fl1'jCJ fl'j~~'U:l.J1(Pl'j;J1'U'11flfl ' . " ... 
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9) L ~Br:i\IL'1~lJfl1'j~\91U'J~'1'U fl1'jtULLfl~·i\9lltl1L~fltJ;J:lJl CJ 1 ~JJ'W'\9ll'U1 fl1')'Vl fl~1'UBt.i1'1 b~lJV11:lJPlflCJJl1~· ... ' 

~ L 'V!:lJ1~?f:lJl'll:lJ~1\ll CJ l\91 CJ fl1') iJr:iTU 11 :lJ'lJB'l ~ L~CJ1oUB-:J 
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3. LU1lU.J1tl 

3.1 ~1'Utfl111tu 
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1
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' 
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5. \luth::mruvh~ 
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- Al\i1rnJuv1tfrv1mm '1-nnu 2 A'U I~ 1,200 uivvi1h.WA'U TilJ 7 oj'l'f.m LlJti~u 
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• - f"i1~vi~ei1'61vieJtJmrutJ1~nm.Jm1eimll Lllm~u 
'' 
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2) nl':iAn'tllV!.:JTU bb'1~6/Jll'U'U bb l1-:i nl'H ~V''LI1'1'11'UPl n 't/1~ ~vitJ 1~'1'\J n1 ':iru 
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- f"i1~vi~1-:i L vim1rifo~1-:i hJtJ1~~1VJ1-:itl1Y1~Aru~m~aeiutJ ~lll'v LL'1~ 
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Aru~v11-n'U1tJPin~1vi.:i1u ru b-:iL~V'ULYi-:in\i1~Aru1VJv1 eJ.LYi-:i -:v.L~v-:i11v 
'II ' 

'11'U1'U 2 rl'U I '1~ 7000 Ul'Vl/fl'U/l'lJ L U'Ub~'U 

- ri1b-d'm~t.J-:iAru~Pimflvi-:i1'U '11mu 95 A'U I ri~ 240 u1VJ/A'U/l'U LlJ'Ub~'U 
'II 

- ri1~vi~B'UB'l~1~~n L lJuC~u 
- ri1~vi~1.:iv11ihv 11u'1 L l!m~u 

".::;; ·~ ri1mm1Lizi~mm·ril'l'11mu~L-D111~~1w1~mvi1A1m'li3VJmma\i1i 
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- ri1~vi~B1'1~ e:itJmruth:;nwm':itJ1:;i.iJu Lllu~u 
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- f"i 1~ vi'Vl 1LBmmtJ1~ne:ium1tJ1~ii1 u LU'Ub~'U 

4. m™~1YimuJ~tJnA1ei-:itl~m~eimwrn:u~m~L~rnJ\iJ;r1J\ill:UV1~n~lill'Vlr.J1 
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'U ... ' 
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1) "5'~tJ'.i~'11lJFJru:;m'.ilJn1'.ieJTU'JCJfl1'.ibL'1~Flru~n'.i':ilJnT:itl':i~Lii'Ll~~mn11 , 
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2) tJ1~blJ'Ll'V'l~'U1n1'.i'LlnL '.iCJ'U'Yl~'U'V!"1n'1mmw1mntJ:omC.1 V'l'Y16f"ln'.i1'11 2560 
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3,000 

2,700 

(30,000) 
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-. m'Jifanvim1 

'11'1 

u'J~~um'Jru 

- n1'JiJ1:;bDt1 
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- m'.ltJ'.l:;&u 

mi' nci vi'J 
'IJ 

mnt1~n'l'J1 

- A'.l~G'IB'U 
'IJ'IJ 
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1'1JVfl 1'1mii11J1tl 1.~eJ.:i"il1mlJ'Um1:5'VJm11.~CJ'Wfl1161eJ'IJ.yrt ~rn1:w~1~run'U er1.~CJ'U ~.:i 1.61'1:w 1~tr1.1 Li'W1:ilm1£J'W~ 
" u \I 'U 'U cu 

lil1£J1J1'Wl.ti~ 1.~ CJ'W 1 'Llb~eJ~~ m:i~fl~ e:i~n'Uf111:w611l.J11mb'1~m1ii~ e:i-:i m1 '1JB~IJl'Wl.B~Lb'1~ 1~W~'U1 Pin tJ m 'W'lJe:i.:i vi'U beJ.:J 

m.h~ L~:w~ eYm lJ'Uflru~ fl'l:H1J~ ~1 ri'ru~Vl~fl61vi1~e:i~m1 ' " ~ 

b~eJ 1~~m'U~m~n 1'Ll~.:inVJ6119.Tn.:i1m 'lJIJl~'U~ fll"j ~fl't}1tl1~n:w~n~1'W~ 1.m 1. 'lJIJI 1 m:w1"jn~~'W1 
Vl'1fl611Jl11vi'1. Vl:!Jl~~:wn'UM11'W'U1'U'Vl~ 1. tl~tJ'Ul.Ltl'1~ ~.:i 1til~VJvh 1ri "j -:i fl 11~ ~'W1V1'1n~1J11bl.'1~fl1 ~'U l'U n 1 "j L1 tJ'IJ1 

'\J ~ ~ 

b ~eJ~~'Ulflrurn'Wtr b1tJ'U 1~ Li 1 ivr'U~ L U'Ujjl'U eJ'W"il~ b U'Ufll"j~~ 1'lf111il L il1h1'Um1tl1V1'1fl~IJl"jfl1 "j ~ n't}1t) ;j:!Jl tJ 
, 'U d:I 'U 03 ,, ,, 

WY16~m1611 2560 LLG'l~Vl~fl ~ m Lbfl'Wnm~m1~n~1-LJ'Wf;'U;jl'U 'l'1Yl6~m1'11 2551 (u'Li'UtltutJ1 'l 'W .Pl. 2560) 
, 'U d.9 'I '! 

1tl~m1~~'\J1V1~n~m1 m:; vl'U'1m'W~n~11vi'Bci1~~tl1~~Yi5n7r'1~e:i1 tJ 
~ ~ 



2 

2. 1~t1tJi~~~f'l • 
N~N~~ (Outputs) 

1) L~e:i~{1-:irm:JJ{m1:JJL-li11~ L~e:i-:i fl1'J'U~V11'J~VJfl1'JVl~fl~~'J~m'WPifl'l;11A'J-:i~~1-:i nmL~tJ'W m'J~VJvi'1 
" " 

~1€J°5'U1 tJ 'J1 tJl'IJ1 1m-:i~ ~1-'.l'J 1 tJl'IJ1 bb'1~ fl1 'J1VJ bb'1 ~ tl'J ~ LiJ'lHH1fl1'J b~ tJ'U ~ 1,X tl'U er 'lJ ~ V11 'J~ fl1 'WPifl'l;1 
" " 

A'Jl'IJ1fl1'Jbb'1~A'Jer~e:i'U~'U tJ.3, tJ6 bb'1~ :JJ.3 
" "" 

2) L ~e:i'W'~m~fl w11'W'Ve:i-:iA'J1'1J1m'J b-:i L~tJ'W 11Xnm1:JJ~ m1m <ff 11~ LL'1~~1m'Jnu~V11'J-:i1'U1'1J1m'J 
" " 

1'W1 'J-:i L~tJ'W 1~e:i81-:inrirum'W , 
3) L ~e:i LL'1fl L tJ~ tJ'WL~tJ'U~fl1'J~~'U1Vl"'fl~~'J~m'WPifl'l;1 m:JJ L U1'V1:JJ 1 tJ'VeJ-:JVI"' fl~ ~'J fl1'JPifl'l;1'\.J ~:JJ1 tJ 

\I \I 'IJ ct! 

'W'V1'B~mi'IJ 2560 LLi:1~Vl~fl~~'JLLfl'Ufl'11-'.lfl1'JPim~1.ff'W~'Ufj1'U 'W'V1'B~m16/J 2551 (uU'Utl-r'Utb-:i YI.fl. 2560) 
, \I d.9 'I 9 

oJ11 tJti m'JtJl)LNi1vi' ~ ~ -:ie:i 81-:intJ'J~~'V16m'W 

4) L~e:i 11X~m'UPifl'l;11 'U61-:invi~1m'Jntl1V1~fl~~'Jfl1'JfimntJfj:JJ1tJ 'W'V1'B~m16/J 2560 LLi:1~Vl~fl~~'J · 
\I ~ ' \I 

LLfl'Wfl'11-:im'JPimn~'W~'U~1'U ~'V1'B~m16/J 2551 (mJ''UtJ-ruui-:i 'W.f!. 2560) 1tJrjm'J'W'~'W1Vl"'fl"'J1'W'J~~u 
~m'WPim!}11vi'e:i81-:inu'J~~'V15m-w 

. 5) b ~ eJ 1,X '1 fl1'U Pi fl'l;1 'W'~'U1 FH1U11'W er b~ tJ 'W ~1 :lJ ~VJ b 'lJ 'U'V eJ-'.JVI"' fl~ ~'J61 fl1'U pf fl'l;1 ~1:JJ'V1"' fl~ ~'J 
' 'I \I , \I \I 

II lJ 

fl1iPifl'l;1'\.J~:JJltJ ~'V1'0~fl'J16/J 2560 bb'1~Vl"'fl~~'Jbbfl'Ufl'11 1-'.lfl1'JPifl'l;1oLJ'U.W'U~1'U ~'V1'0~fl'J16/J 2551 (U'lJU 

tJfotJ'J-:J 'W.f!. 2560) , 
6) L ~e:i 11X'1m'WPifl'l;11'U61-:invi1vi'L~~tJ:JJfl1'J 1 iVl"'fl~~'J b :a-:i~:JJ'J'Jfl'U~ 

" 
., ' ) N~~~5 (Outcomes 

1) eru~V11'J~fl1'UPifl'l;1 A'Jl'IJ1fl1'J bb'1~A'Jer~e:i'U nr111:JJ~ A11:JJLsU1h b~eJ-'.l fl1'JU~Vl1'JoJVJfl1'J 
\I \I '1 \I \I . 

Vl"'fl~~'J~fl1'W~fl'l;1 1m-:i61~1-:i n'11 L~tJ'W fl1'J~viv11~1e:i5u 1tJ'J1tJl'IJ1 1m-:i61~1-:i 'J1 tJl'IJ1 LL'1~ fl1'J1vi LL'1~ 
" . ' lJ II 

tJ6j~ LiJ'W~ i:1fl 1'JL1 tJ'W ~ m:JJ~VI~ fl~ ~'J Lbfl'Wflm-:i fl1'J~fl'l;1il'W~'W fj1'U n1V1'WV1 
" " ~ 

2) ~ fl1 'W ~fl 'l;11ml-:iflVJ611:lJ1'Jfltl1 VI"' fl~~ 'J fl1 'J pf fl 'l;1tJfj:JJ1 tJ 'W 'V1'O~fl'J16/J 25 60 Lb '1~VI"'fl61 ~ 'J 
\I d.9 , \I 

LLfl'Wnm-:if11'JPifl'l;1.ff'W~'Ufj1'W 'W'V1'B~m1"11 2551 (uu'UtJ-ru1..b-:i 'W.fl. 2560) 1tJ~m'J~~'Ll1V1"'flM1'J1'Ll'J~~u 
d.9 , , \I \I 

61m~Pi fl'l;11vi'e:i 81-:inu'J~ ~'V15m'W 

3) ~1U fl-'.l1'Wb 'V~~'U~fl1'J~f1'l;1'\.J'J~fl:JJ~fl'l;1'W~ LU1 L'V~ 1 n mn'UPif1'l;11 'U£1-:invi~ LtJ'WLL UUeJ81~~~ 
1 'Llfl1'J~~'U1Vl~fl~ ~'J'1fl1'WPifl'l;11 tl~fl1'Jtl ni'.m b ~€)~ ~'W 1 rirum-w er b~ tJ'U 1vi' eJ 81-:intJ'J~ ~'V15m-w ~ 

\I \I d.J , \J 

4) er b 1tJ'U1vi'~Ufl1'JoW~'U1 ~1'UA11:JJ611:JJ1 'J flbb'1 ~VI fl'l;~ LL'1~ vl1'UAru"' f1'l;ru~ m:JJA11:JJ ~€J~f11 'J " , 
LL'1~m1lJ LL~fl~1-:inu'Ve:i-:i ~L1ffu LL'1~m:JJ1'Jn~Vifl'l;~ LL °vi-:if'l~1'J'J'l;~ ®(9) ~:ij1L ll'W ~e:i fl1'J v11 'J-:i ~1~1 'Ll fan\J ~~U'W 
bb'1~€l'U1A~ 1vi' 

3. bu1V1:lJ1Ei 

1) tru~V11'J'1m'UPin'l;1 fl'J1"1J1m'J 1 'J-:iL~tJ'W1'W'1-:invi'V1flfl'W " " , 
2) m~'1e:iutJfj:lJltJ A'J~~e:J'Wfl'1:JJm'J~fl1'JL~tJ'Ll~Aru\?11"11~\?111'Vlmr11~~1 LL'1~niJl"11'1\?11 ~'W tJ.3, tJ.6 

'U 'IJ 6S \I \I " 'U . 'U 

bb'1~ :JJ.3 'V1flAU , 
3) '1mu~m~n 1 m1'-:invi~1urn1'UL'V~~'W~fl1'J~fl"entl'J~fl:JJPifl'l;1'W~LtJ1 L'V\?1 1 'Vlfl h-:ib~tJ'W , 



" 
4. 13m"a/'tl'W\?lel'Wn1'a~1 b U'lN1'W 

d 
'VI 

1. 

2. 

3 

'a::EJ::b 1~1 

~1bU'W~1'W 

iPl.fl 2562 -

lJ.fl. 2563 

bl.J.CJ. - 'W.fl. 

'1m'U~f1931':i~lilrn 'U\?l~'U~ \?lll.l LD1Vl:lJ1CJ'UeNVl~fl'1\?l':i 2563 
'\J 

m~~n~1u~lj1'ti 'W'VluPim1611 2560 ll'1~Vl~fl'1\?l':i 
"' ' '\J " " bbn'Unm~m':i~n~1-U'U-W1..1~1'U 'W'VluPi'm1'1J 2551 

"" ' 
(u'\Juufou':i~ -w.rai. 2560) 

' " 
3. m':i~\9ll'Ulfl':i~'1v'W ';i~\ilui'U u.3, u.6 bb'1~ l.J.3 hm 

'\J'\J 

fll';jeJ'lJ';jl.Jb ~~tJ5~fl1';j b~eJ~fl1';itJ1:lJ1(Pl';i~1'Ufl1~ b~CJ'Ui 
" v .:::iv • 1 q I.I v 

bb'1 ~ m'l111il f1'1l.l'11';i~ fll';i b ';iCJ'lJ';j \?11l.JVl'1fl'1 \?l':i bbn'U nm~ 
• ' '\J '\J ,, " 

fl1';i~n~1-Uu.W'U~1'U'W'VluPim1611 2551 ( u'\Juu-ruu':i~ 
"' ' ' 

-w.1'11. 2560) 1u~m';i'W'\9ll'U1vi~n'1mmn'U~n~1 
,, " 

4. fl1';i'W'\9ll'U1VI~ fl'1 iPl';i';i~ lii'Ufl1';i~fl931oU'UoW'U~1'U WlCJfll':i~~ 
'\J "' 

iJ~:;~l.lb~~lJ1ft1m~bb'1tb"'1flb~CJ'Ub~wi (PLC) b~el~\9ll'U1 
" " vi~fl'1\91':i':i~lilum':i~n~1-UuYlu~wl,X'1eJlilffimnuVln~ 

'\J "" 

fll':ib~ CJ'U-n'UP!ITT':i';i11Y1 21 
'\J 

5. fll':itlvlil'U'Vl b~ti'U/u':i~'1'Ufl1';iru fl1';j~\9lJ'Ulflrum-w . ' 
erb~CJ'Um~Wlb~'Llbb'1~U';i~'1'Ue.J'1'11b ~~ 'D'U':i'd:i.J~B 
'\J 

Cl.I v .cl "' "' v 
1..11\?lm':il.l 'fl1':i~lil fl1';j b ';iCJ'lJ';j(911l.J~lilL 'U'U'V'l\9ll'U1 flrum-w 

. \I • , 

~ L~CJ'U~.V';i~'1'Ue.J'1'11 L ~"ii bbflt~lilvl 1~el'Ul \?)fl ';j';jl.J 

6. 

bl.J.CJ. - 'V'l.fl. 

2563 

'W.fl. - '1.fl. 

2563 

'W.fl. - '1.fl. 

2563 

'V'l.fl. - '1.fl. 

2563 

0 

'W.'1.ili~mW' l9lJtl b~ 6l1TI ~tl 1';i ~ 
' 

bl.'1~~ mnD b'Vlffl 'Vlflfl'U 
' 

.,; .., 
'UltJIB UtJ mffi11il 

'W.'1.ili~rn~ m1 t..W'l1TI mhJ 1';i ~ 
' 

bl.'1~~ mnD b'Vlffl 'VI flfl'U 
' 

--
7. fl1':i'1~1~fl11:i.!\91':i~VIUflLLfl~U.flflLU~CJ'Ub~CJ'U~fl1':i~\9ll'U1 Y-l.fl. - '1.fl. 'UlCJ~UtJ lJ~1V1 

'\J 

Vl~n'1\91':i'1m'U~n~1l1..1m':iu':i~611l.l ~'U~Vll':i h ~l~ tJ'U 11..1 2563 'W.'1.W~rn~\9lltl b.W"1ITT'~°LJ'l';i~ 
\I , \I , 

\?lflBlilll 

fl1';j~fl931 

2563 

2563 
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5. -!lt1tl1~~1ru 

1~fo~lil~11-:i'UU1~illtt.!''il1fl~1UfN1'UL'lJ(9)~'U~fl11~fl'l!f1'W~LtJ1 L'lJ(9) 1 LlJ'UL1'U~1'U'J'U 150,000 tl1'Vl 
d ii d II .c:t .c:i 1" V .J' c·wu-!luat.1V11'Vl~'Ut11'Vli;iTu) d.J11tJ'1~Le:itJlilfl11 '11..:iuu1~mru lil..:i'U 

2. ~ lilU 1~ 'lJd.J Aru~Yi 1-:i 1'UL ~ e:i-U'rnA~ e:i'U'W'~'U1Vi~ fl~ mmn'U~fl'l!f11~ ~'UL 'V M~'U~ m d.J , " II II 

b U1VidJ1UVi~flG1(9)1bbfl'Ufl(;l1-:jfl1'jPifl'l!f1oV'U~'U~1'U 'W'VITI~m1'11 2551 ( uuuu1'uLJ1..:i 
"' 6.1 q q 

'YUL 2560) LlJ'Ub1'U 

- A1eJ1Vi1'j eJ1Vi1':il1-:jbb'1~Lfl~€J-:j~dJ ~1Vi1'tJ~L.U1~1d.JLJ1~'11dJ ~1'U1'U 12 f)'U 61 (;l~ 
" , I 

130 tJ1Vl/f1'U/l'U b lJ'LlL1'U 

- A1~\i1~1-:jYJ1L€lfl~1~U'j~fl€ltJfl1'jU'j~~dJ b ~'UL1'U 

3. m1~~'U1f11~G1e:i'U.1~~'U~'U LJ.3, LJ.6 bL(;l~ d.J.311ilum1e:iu1d.JL'a-:iLJnu~m1 b~e:i-:i 
"" d.J " o ..:::l ti V .c::jV I iCll II Q.I 

fl1':i'U1d.J 1\9l1~1'Ufl11L W'U1 Lb'1~ (9)1'111\ilfl(;ld.J G11':i~ fl 11b1tJ'U1 \9l1d.JVi'1fl~ m bLfl'U fl'11..:i 
• ~ ~ q ~ ~ 

m1Pim~n~'Ll~'U~1'Ll'W'Vln~m1'11 2551 (uutJLJ1'tJLJ1..:i 'W.~. 2560) 1LJ~m1~~'Ll1 
~ , , ~ 

Vi"'flG1mG1tn'U~fl'l!f1 LlJ'W1'U 
" II 

3.1 m1w~'U1f'l1~ae:it.1 1~~t1i'LI tJ.3 c2 f'l'LI/11-!lb~~t.1) 
'II 'II • 

I I .di! Ci 0 CV tJ ti Q.J 0 

- i'l1eJ1Vi1':i €J1Vi1':i11-:i bb'1~bf'l1€J..:j\ild.J G11Vi'm~L 'V1':i'Ufl1':i€l'U':id.J bb'1~f1ill~VJ1..:j 1'Ll 

~1'Ud'U 160 fl'U 1 '1~ 130 'U1Vl/f1'U/l'U LlJ'Ub1'U 

- 1°11beJflG111u1~flBtJm1e:itJw ~1'Ll1'Ll 74 ~lil 1 ;;i~ 150 'U1'V1 bll'Llb1'U 
II 

3.2 n11WWJ'U1f'l'a~av·'U "a~~tlotl'U tJ.6 (2 f)'U/b-:iL~U'U fl~d.J~1'j~j (;l~ 1 fl'U) 
\J '\,I • • I I fl 

1 1 4 .dil o vi.Ill cu o 

- fl1eJ1Vi11 €l1Vi1~11-:i bb'1~bfl'j€J..:j\ild.J G11Vi':i'Ut.JL 'lJ1':i'Ufl11€J'U1dJLL'1~flill~'Vl1HU 
" 

~1'U1'U 160 fl'U 1 '1~ 130 'U1'Vl/f1'U/l'U blJ'UL1'U 

- ri1 L€lfl~11LJ1~fle:ium1e:iu1d.J ~1'U1'U 7 4 ~lil 1 '1·~ 150 u1vi L llm1'Ll 
II 

3.3 n11WWJ'U1f'l1~amJ 1::~\Jotl'U ~.3 (3 fl'Ll/b..:iL~U'U fl~d.Jal'j~j (;l~ 1 fl'U) 
\I \I ' ' ., 

I I .di! Ci 0 Q.JtltJQ.I 0 

- fl1€l1Vi11 €l1Vi1111..:i LL'1~Lf11€J..:j\ild.J '11Vi':i'Ut.JL 'lJ1':i'Ufl11€J'U':idJLL'1~flill~'Vl1..:i1'U " .. 
~1'1.J1'1.J 93 fl'Ll 1 '1~ ·.130 'U1'Vl/fl'Ll/1'Ll LlJ'Llb1'U 

- l°11Le:inG111LJ1~ne:ium1e:i'U1d.J ~1'Ll1'Ll 27 ~lil 1 '1~ 150 'U1'V1 

- ri1i''1lile:iumruth~fle:i'Um1e:i'U1d.J~..:i 3 'j~~'U~'U , , 

b lJ'Ub1'1.J 

blJ'Ub1'1.J 

4. fl1 ':i~ ~'Ll1Vi~ flG1 (9)1G1tn'Ll~fl'l!f11 ~~'UU~d.Ji'tJ bb'1~ fl11 ?ifl'l!f1.ff 'Ll~'U~1'U 1v1Ufn'5~v1 " ~ ~ 

th~~~J~~~lJ'l.Mm1L1'1~b1'1flL'lf.iwL~tJ'Ui (PLC) b~m~,~~~\91JG1f11'U~fl'l!f1'j~~utJ~1tJ 
" " ' bL'1~1~~tJrn1Piffl'Ll'W'U~1'U1~G1e:ililffi rnnU1X n~rn1L~ w-rl'Ll~Wli':i~21 b lJ'W b~'W 

~ " 
- ri1e:i19vl11 mV111i1..:iLb'1~Lfl~e:i~~d.J ~19vlfo~b-U111d.Ju1~"11d.J (mi"111m1 ~~ 3 

" , " 
1~\llu) Lb'1~f1ru~Yh-:i1'1.J ~1'UTU 180 fl'Ll 1 0~ 130 'U1'Vl/fl'U/l'U bU'Wb1'Ll 

- ri1~\il~nVl1Le:iflm1u~~fle:i'Um1th~~ii ~1'Ll1'Ll 175 "lllil 1 ;;i~ so tJ1VJ LlJm~t1 

(2,560) 

1,560 

1,000 

(82,940) 

20,800 

11,100 

20,800 

11,100 

12,090 

4,050 

3,000 

(32,150) 

23,400 

8,750 



d 
'V1 

5 

5. ~111'111-:ib~tJ'Llt1€lviuvi b~tJ'W/lJ1~~'Ufl1'HU fl11~\9ll'Ll1~rurn'W~ b~tJ'U.ffivivib~'Wbb6'1~ 
lJ 1~~u~6'1~1 b ~'1 11u11ii~€l'Lll ~m1ii m1:r vi m1 L~ tJ'Ll~ ~1il'1 vi b i!'U~\9lJ'W1flUJ.fl1'W 

'II q q 

er b~ tJ'U ~L.J1~~u ~6'1'11 b ~'1 bb6'\~:rvi°V11~ €l'Ll1~m1ii b Dm~'Ll 
'II 

I Q.I V I o q~ QJ G ti QJ 'V V 

- ri1'1vi'11-:im1mtJ'V111vi'V1\3l'Ll vi1'Llm1ii~1m1mb6'\~Vlfl~~ bb6'\~vi1'Llriru6'\fl~ru~ . q 

10 b~€J-:j 1 6'1~ 800 'U1'V1 b ~'Ub~'U 
. - ~1:rvi~1-:i~vi~€li~~131-J 10 b~€l-:i 1 6'1~ 500 u1'V1 b Dm~'Ll 
- ~1:rvi~1-:i°V11L€lfl~11~€l'Lll~m1iim1:rvim1L~tJ'Ll~~1ii'1viLi!'U~\9lJ'Ll1flUJfl1'W~L1tJ'Ll 

\.I II Cl \J 

bDm~'Ll 
" " 

- ~1 b 'dtJ b~ tJ-:i ~1'\t1foriru~ m1iiv11L 'Ll'Ll-:i1'ULL6'l~'Wurn1'Lliu1t11lJ11'1jfl11 

m1~€lviu'V1b~tJ'U"1 ~1'U1'U 4 ri'Ll 1 6'1~ 10 1'Ll 1 6'1~ 120 u1'V1/ri'Ll/1'Ll bDm~'Ll 
- ~1'(jviL•1wtl1~'Llb~m'W~-:i mrul.1f1t1tJU~~1'U~1lL.J11'1jfl11 LDm~'Ll 

7. m1~~1-:i m1ii ~1~'\t1ufl LL6'1~ bb6'1 fl b lJ~ tJ'WL1tJ'Ll~fl11~ \9ll'Ll1'\t1~fl'1 ~1~ m'Ll Pi fl~1 
'II 'II 

.1 'Um1lJ1~~ii~u~'\t11111-:iL~cJ'U1 'U~-:itl'vi 

(30,800) 

8,000 

5,000 

10,000 

4,800 

3,000 

1,550 

\j WJ1 fl11 tl'U fl11 

L.J1~~il~'U~'\t111 
L.J1~~1b~€l'U 

\j1UJ1fl11tl'U 

1m-:i m1-U L 'V113! "1 



~~~~111 (out put) 

1) b~eJ'1~1-:im1:w~m1:wb-U'1lii 
'IJ 

.. .. QJ 

b 1€J\l fl11LJTV111'0J\11fl1~ 

Vl~fl'1 ~1'1fl1'WPini.;1 
'IJ 

11"11\l'1~1\l b1'11 b~tl'W 

fl11~111°Vl1~1€J5LJ1tl11tll"111 

1m-:i'1~1-:i11ti1"111 

bb'1~ fl111111 bb'1~tl1~ biJ'We.J'1 

m1b~tl'W~ 1 ~n'Uer'U~vi1~ 
'IJ 'IJ 

mn'WPini.;1 l"l~l"111fl11 
'IJ 
II 

bb'1~mer'1ei'Wi'W tJ.3, tJ6 
'IJ'IJ 

2) b~eJ~~'W1#i'ntirn"r'l6lleJ'lm 
'IJ 

1~1m111-:ib~ti'W 1~nm1:w~ 

fl11:WboU1h bb'1~'11:W1~0 
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... , 'IJ 

'1:W'J'JG'Ut m:wm m io1u m1 ~n~1 m l'l'Jlfi1'Ul"ll1~Yl LL~t ~~'U 1flru.n1'W~1l'lU11'11:WPi'nCJ.n1 Yl'1 m'LI Pi n.~1'Vl mt~U 
~ d.11 , , 

~ Q,J .c::i. Q v v Q..I &:!f ·::: J' 
fl1'JP1 f'l~1 '11:W11 n ~ \91n~n'J1:w/ n1t 'U1'U n 1'JL'JEJ'U'J1'11 :WVI ~fl '11'1 'Jvt~ n'1 l'l 'J LL n'U fl~ 1'ln11 Pl n ~1'll'U'W'LIio1 'U 

\J \I \J d.11 

'W'Vluiai'm1"1.1 lvct'.ct'.(9) LL"~mmio1ufl1'JL~CJ'U~LL~t~1~1 \91 ( t"JuutJ-ruu'J'l Yl. f!l. lvct'0o) LL~ tvt'1 fl '11'1 'Jfl1'J~ n~1 
, dill \J , \I 

'tJ io:w1 CJ rrvm Pi' n·11 '11 iv ct'0 o e:i ~ 1 'l il e ruinw ... , . 
~rn ~ B'l'11 nlJ'lu'l11~:w1ru lvct'0\v ~1i! n'l 1'U fl rut m'J:wm1m1Pi n~1~'Ll~'Uio1'U 1~ f11vt'U \91 ... 

'U LCJ'U1 CJ ~ \91 Luu n1 'J CJ mt ~u fl ru.n 1'W f11'J ~ n~1 LL~ t LL u 1vi1'ln1 'JiJ L vi ¥\'U 1ru1m'J1\91CJ1 off ~'LI~ L tJ 'U io1'U 
, , 'U di 

b~ti~~'U1Arumvm11~n~1cinT~fa'V1¥1.fl1CJ 1'LI1 'J'lb1CJ'Ll L\91CJ 1 -tl~e:i-:iL1EJ'uL U'Ulfi1'UL ~e:im1Yl~'U1Aru.flT\"fil€l'l~~1CJ'U 
, 'U d.11 , 1U 

"\vct'Q)\v D'YlB'l Lb vi 'l m 1fa 'Y1Pli11CJ1 'LI ~tl'lb~CJ'UL U'U;)l'Ll b ~ B f111Yl~'U1flWfl1Yl'lJ€l'l~ L1 CJ 'Ll" L\91 CJ -;u~i'l.J Lfl~f)'U 
... • 'IJ 

L\9lCJf11'JiJL 'VlPl ~\9lm:w mw mi~uflrun1rrn11~ n~1L~e:i1~'l.J11~m:w'U fou1CJ ~\91 L u'U m1 CJ mt~'Uf1Wfl1'W 't , , , 

fl1'~~n~1 t~w 1 i m tU1'U m1fa 'Y1¥\LL 'l.J'l.Jil~1'U11mL" t\j 'Hu1m1A'u m1iiL 'Ylf!l'll'Ll 1m..:i m1 hJ'Vl{e:i:w I ti''U 

zj..:i ~1Lij'Ufl11fa'Y1~1\91tJ1 i1 'J 'lb~ CJ'Ulrn ~ Lfl1B~1CJ11'l b1 CJ'U b U 'L! lfil'U ~\9lvl1'1'JU'J1 CJ'l1'U e.Jt1 LL~~ be.J EJLL Yl 1 b 'YlfliJ fl ... ' 
fl1'Jfa 'V1P1 LL~tfl1'j~\9lfl'J tU1'Ufl11L~CJ'U{~'IJ1t'1'\Je.Jt1611L ~~ be.JEJbb Yl1fl1'Jlbfl11t"11~CJ b~CJ1 fl'Uf111Yl~'U1'Jt'\J'l.J 

'IJ 
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J' d d I IQ QJ' CV Cf 1J q 

(;J1lJ'UYl'U1Yl'UB\IL'Ul'l'VfUYlfl1':il"1fl't;1 l'IG'IB~v'Ufl1':i?l\IL?l':il.J ?l'U'U?l'U'U fl1':i'W\ill'U1flru.fl1'Wl"1fl~1"il~l'IB\ll.JflW'U1'Ufl1':i 
' ' 

~fl11iici'1L 1"il 1 'Ufl1':i~lill'U1 m m~'U1'Ufl1':i ~B m~'U1'Ufl1':i'Ll1Vl1':i m~'Ll1'Ufl1':iL~tJ'Ufl1':i?IB'U LLG'l~m~'Ll1'Ufl1':i 
'II 

-LIL Yll"l m':i?i fl~1 ~\I m~u1t.1 fl1':i~\I flci11 L uw11':in"il '11 L U'U ~ ei fl1':i~ ~fl 1 ':iPl ni;1~ cJl B\I ei 1~tJm1ii11iiijei"il1 nu flflG'I 
' 

VIG'l1tJ~1tJ 1~mom~eici 1\l~\IY11\1~1'Ufl1':i~lillt.11fl rum'Wfl1':iL~ tJ'Ufl1':i?IB'U u flmm~ L~ m.LJ ei'l 1 t.1Vlti1CJ\11'U~ vim':i?i n~1 
' ' 

'11L tJ'UcJl ei\l~\ill'U1bbG'!~tl~'U'l.1 1 \ll'l'ULB\l1 ~Yl'U~eim':iL t1~CJ'ULL tl'1\I L ~ei 1 ~m':it1l)u~\11'U bll'U 1 t1 eici1\lijtJ':i~~Y16.n1-w 
~\I 1~~~Yl1 bfl':i\lfl1':if11 ':ifa YI l"1 f11':iPl fl't;1 b ~B~\ill'U1flru.fl1'Wfl':i bLG'I ~'UflG'l1 fl':iYl1\I fl1':i Pl f1~1 b ':i\I L1tl'U1 t.161'\I n~~'U 

• , \.I • , • 

m. 1~'1'1J':i~'1\ll"i 
' 

e.rn~~~ (Outputs) 

®) b ~eJUl Yll"l ~~1'11l.J ~\I L?l'1l.J ?IU'U?l'U'Ubb'1~?1~1\lfl11l.JL .UiiLL ~\I h~n'U h \I b ~tl'U 1 t.161'\lnvi ?11l.J1':if;1 
' 

fa Yll"lmti 1 'LILL 'U'UU':iru1m':i 1~ti 1 i'Ll'1'UY1mii?1.n1-wuruvnm1iicJl B\lfl1':i'UB\l b ':i\I L1CJ'LI 1~ei v1\I L U'U':i~'U'U i1flru.n1-w 
'II ... ' 

iji.h~~Y16mmLG'l~li"il ~ L~'U~ L llmL 'U'Uvci1'l 1~ 
' 

lv) b ~ B ~ lill'U1':i ~'U'UU b 'Vl 1"11 'U ':i ~~UL 'U l'l vr 'U~ fl1 ':i Pl f1"d1 Lb'1 ~\J b YI l"1 ~vi \il1 l.J l'l ':i1 "il ?IBULL'1 ~ 
tJ w LiJ'U t-J G'I fl 1':i~1 L 'Llt.1 \11 'U/1 fl ':i \I fl1 ':i/nv fl':i':il.J fl1':i~~n1 ':i L ~ti 'U ~m ii n ci ii ?11':i~n11 L ~ tJ 'U ~ 'U ei \I ?I m'U Pi fli;1 

'II ' 'II 

f11':i'U~V11':im':i~mn~rnJf\1~ei\l'Uti LL6l~\11'U'U 1uu1t11, ~\1~1u~1\l 1 'llB\l~u61'1n~ 
~6l~~5 (Outcomes) 

®) Yin h\IL~tJu1 t.1a\ln~a1ufl\11'UL'U\9lv1u~m':i~fli;1i.h~i;iii~mn'W~w1 b 'U\91 (9) 1~~um':ifoYll"1 
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~~l'l 1l.J ~\I L?l°1l.J bLG'I ~?IU'U ?l'U'U "iJ 1 flci'1i! fl\11'Ub 'Ul'l~'U ~fl 1':iPl f1"d1U':i~'1l.JPl f1"d1'W~ btl 1 b 'U l'l (9) ~\I t-JG'l 1 ~er'U°1Vl1':i 
' 'II 

?lm'UPlf1'!;1 m er?IB'U ~ ni;1fa 'Vll"ln \,\,G'j~erli~1'Ub~tl1eifB\l?l1l.J1':if;1~1 b U'Ufl1':i~1'Ufo Yl\"1 fl1'j ~ f1~1'UB\l?I m'U~f1"d11~ 
'11'11 'II 

aci1'lliflrum-w~m ~B\I LL'1~ t\l~'Uli"il~L~'U~L ll'ULL uueici1'11~ 
' ' . 

tv) Yin b ':i\lb~tl'U?11m':ici~\ill'U1flru.n1'1"lm':i~n"dwu1~ml'l':i~1'U 
" , \I dJI 

i;n) Y1n 1 ':i'IL~ti'U~~nvm':iiim':iL1ti'LI1LL'1~~1L U'U\11'U 1ri':i\lfl1':imiit.11CJu1CJ 1~eiv1'lliflru.n1-w 
' 'II ' 

cs:) cl' 1U f1\11'Ub 'U l'lvr'U~ fl1'j~ ni;1i1-U Bl.I G'I ~ ?11l.J 1':i'1U 1ii11 fl 'U f11 ':i'U °1Vl1':i~ vi fl1'j1~ B ci1'1li .. 
'II 

U':i~~YIB.flTW Lb'1~lloUBl;JG'I fl1':iUlj'lJ~\11'lJ~\, U'Ub~l"l'UB\11 'j \I b~ tl'ULLG'l~?l1l.J1Wi111 i.J b ll'ULb '\J'UB V1\I \,\,fl 1 ':i\I b~tl'U ~'U 1~ .. 

Q'l, LU1VllJ1tl 

Q'l.G) b ;t\lmi.11cu 

®) Ylnh'IL~ti'W1'LI'1'1n~ :il1m'LI ~i;n h'IL~t1'LI1~~'\Jm':ifoY11"1 ~vimii ~<JL?1°111 LL'1~?1u'\J?1'U'U 
' ' fl1':i~1bU'Ufl1':ifoYll"1.fl1tJ1'LI'UB\lh\IL~tJ'U Bci1\IUBt!.fl1flL~tJ'U'1~ lv fl~\I 

lv) vin h'IL~tJu 1t.1&r\ln~1~~u m1fa Yll"l ~~1'1111 vi':i1"il?1eiu 1,rn~i.Jw LiJ'Ut.J'1 m':i~11, i1'U'l1u 
QJ d 4::;:f cl ~ 

'Wlill'U1flrurn'l"lm':il"1fl"d1'UB\l?lm'Ul"1fli;1 iJG'I~ ® m-:i 
' 

m) ~1tl'n'l1'UL'Ul'lvrtJ~m':i~n"tntJ";i~mJ~n"d1-w~1,m L'Ul'l (9) i1ivlln~b1n~B\ILU'Llthr'1uu 
'II 'II ' 

?11m':ii;itl1m 1-ifl 'Un1'rn~vt1':i~vim':i 1~aci1'lih.b~~'Vl6m'l"l 
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<9l) '1muPim~11aCJ'1~ <9loo hH'tm11iJb'Vlfil ~~m:w a~L?1~:wbb'1~?1tl'u?1uu'11nci'1tl'rn1m'lJ111 
' 

~u~m1~fl'l'}Tt.h~t1:1J~fl'l.'}1Yl~bCJ1 b 'lJlll (9) 1111:wu 1CJu1CJ "®ctb® U'V1B~bbi-;~m1fa 'Vlfi!Jl1CJ 1 u ~a~ b~CJ'Ub ll'U~1'Ub ~a 
"" 

fl1)~19),J'U1flruJl1Yl'lJB~~ b~CJ'U" 11:!J~~ 1~-rum1fa 'Vlfil ~~\111:!J\911:!J'U bCJ'U1CJ b ~~~1'U'11fl"1'U61~ tl~ bb'1~\911:!Jrl1~eM'lJfJ 
' 'U 

'lJB~ b 1~b1CJ'U 1 'Ll~~n~ci'1UfN1'Ub'lJl?l~'U~fl11~fl'l.'}11.h~t1:!JPifl'l.'}1Yl~bCJ1 b'll\11 C9l 

®) '1mu~n'l.'}1~BCJ'1~ <9loo ~1'Ubflru~m1'\.J1~Lii'Ub~CJ1nu m1fa 'Vlfi!Jl1CJ1 'U h~b~CJ'U1 'LI 

1~v1u~'ll1YlB 1'11.1.~~n'1~1.~u~1. llu1.1. uumh~ 1~ ' . 

m) ?lm'U~fl'l.'}1B~1~-U'eJCJ~BCJ'1~ ~o iJm1:1J~~YlB 1'1~eJfl11~1biJm1'Ufa'Vlfi!"1 bb'U'U'U1ru1fl11 
'U 

1~ CJfl11:!J~1:!JiJeJ'lJf)~f)1~ Lfl~B~1CJ L ~f)CJ m~v1'U flrui11Y-l fl11 Pi fl'l.'}1'lJeJ~ bfl) ~ fl11'Vl fl fl"il fl))lJ 
' ' 

C9:'.) '11tl' n~1m 'lJlll~'U~ m1Pin'l.'}1U Wtl:WPi fl'l.'}1Yl~ w 1 b 'lJ\11 (9) iJ.Uei:w'1~'1 n\9la~ L U'UU'1'1U'U 
'U 'U ' 

?11:!J11'1tl1:!J11 m 'Ufl11'U~Vl11~~fl111~eJ~1~iJi.J1~~'V16m'Vl 

1::v::b1~1 

~1bilt1~1t1 

®· - unu~m1fa'Vlfil~~m:w a~b'1~:1Jbb'1~?1tl'u?1'4'Ll Yi.CJ. ®ctb® -

m1~1b iJ'Um1fa Vll'lmCJ 1mrn~vin11~b1CJ'U 1 'Ll~~n~m:w n.CJ. ©ctbm 

'LI fou1CJ "®ctb® u'Vlei~bbi-;~m1fa'Vlfiln1t11 'Ll ~ei~b1CJ'U 

b llu~1'U b ~eJ fl11~19),J'U 1Arun1wua~~ L1CJu" 
... ' 'U 

- u5u~m1'Llb 'Vlfil~~m:w a~b'1~:1Jbb'1~?1i.!u?1'4'U1111:1J 

rl1~fJ~'lJB'lJB~h~b1CJ'Ll1'U£1~n~ ~'Vl'\.J.'Vl~bCJ1 b'lJ\11 C9l 

• - i.Jnlliim1fa'Vlfi!~~\911:!J a~L~~:!JLL'1~?1U'U?l'4'U\911:!J 

'UbCJ'U1CJb~~~1'U'lJB~?l'Vl~. bfl1~fl11Lb'1~f1'1fl11:!J'lJB~ ... 

fl.CJ. ®ctb{;ll 

L:!J.CJ. - fl.CJ. 

®ctbm 

d . .::ii. ' 

1 f)~t:J f). bb'1 ~ l'lfl'l.'}1'\.Jb 'Vlfilfl'Vlflfl'U 
' 
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rr. \lUt.11~111 ru 
(9). 1 i.:itJU'.i~ll1ru'il1n ?fY-lU. Yl~bt11 b "U~ (9) V!lJ1~A1~B'Ubb 'Vl'U 1-ff mrn bba~'W'?f ~ bb~'U\l1'Ufl1'.i~~ 

' ., ., 
m1?irn~1-U''UYi'U~1ti \J'.i~'11ll\ltJU1~mru ~ttbbn \l'IJ~1b\l'U.:i1'U '11ti1'U ~o,ooo u1V1 ... . 

h 1 i.:itJU'.i~mru'il1n ?fYl~. ~~~?f'.i'.im 1~ bb~'U\l1'U~'U~1'U~1'Ufl1'.i'W'\9lJ'U1bb6'l~b?f1lJ?f~1\l ... ... 

~f1tJ.ll1'WR'Ll~'1~~~cJ'1'\Jfl1'.i?imni11RU\ll°i''IJ n'1m'.ilJfl1'.i~~fl1'.i?imn~5tJlJPlf1'1.'i1~B'U~'Llci'1V!-ru 1 '.i\lb~tJ'LIUf1~ 
" 

\lU~1bUWl1'U '11'U1'U ~o,ooo 'U1'VI 

'.illJbll'Ub~'U~\l~'U @oo,ooo 

11tJa~b~tJ~m'.i1.ff.:J'UU'.i~lJ1ru ~~.:id 
.,j 
'VI 

n'1m'.ilJ~ (9) u'.i~~lJul)U&im'.i~~v11bb~'Um'.ifa 'Vlf61u.:i'Uu'.i~ll1ru ~ttbm ., 
Q.I 0 "" 

"U'U~B'Ufl1'.imb'U'U\l1'U 
II 

• (9).(9) bb~\l~.:iriru~m'.illfl1'.i~~v\'1u.~'Um'.ifa 'Vlf"l 

(9). ~ u '.i~~lJul)U&i nT~~~vl1Lb~'U m'.ifo 'VIP!U'.i~U'.i~-'11tJ.:iuu1~mru lvttbm 

..J1'U1'U <9'>0 R'U 
' ' 

- A1B1Vl1'.if1'11\ll'ULL'1~B1Vl1'.i11.:J/LR~B~~lJ '11'1..!TU (9) l'UI a~ 
~I "" <9'>Ql0 'U1'VI L u'UL\l'U <9'>,bnOO U1'VI 

@.m ~~YllJ~bb~'Uui)'lmm'.ifaVlf"l '11'1..!l'U lvo bcilJI '1~ lvoo U1'VI bU'Ub~'U 

C§:'.,ooo U1Vl 

(9).@:'. L?f'UBbb~t.!U~'U1ifl1'.iUb Vlf61~BRru~m'.ilJfl1'.i n.~ .u .'U. 1 ~R11lJb ~'U'!lB'U 

lv n'1f1'.i'.ilJ~ lv ui)'lmm'.iUbVlf61~~~1ll ~\lL?f1lJbb'1~6'ftJ'U?f'4'Ufl1'.i~1bU'Ufl1'.i 
-Db vif"lmtJ 1'U"UB.:ivin1 '.i\lb~tJ'U1 'UG1\ln~~1lJ'Ufou1v"~ttbtv tJviB\lbb'IA\lm'.ifo 'VIP\ ' . 

mtJ 1 'U ~B\lb~tJ'Ub tlti~1'Ub ~Bfl1'.iTI\9lJ'U1rirun1Yl"UB\lcJ b~tJ'U" ... ' " 
- A1bdm~t1\l'11viforiru~cJfa'Vlf61 U'.i~f1B'U~1t1 ~B.?f'rlU.Yl~btJ1 b"U~ (9) 

" 
'.iB\l~B.?tmJ.Yl~bm b"ll~ (9) ~ni;1faY1P1n ?1Ylu.Yl~btl1 b"U~ (9) bba~u1:.::B1'U 

ncilJh\lL~tJ'U '11'1..11'1..1 b R'U '.illJ'11i.J1'U @b R'U 
' " ., 

-:; ._ A1bUtJb~tJ\l'rltJf1\l1'1JoLJ'U'.i(l?f'flU.Yl~LtJ1 b"U~ (9) ~1'UTU ~ R'U ,, ,, 
- A1U1lJ'Ub~Bb'fl~\j',j(ltJ'U~'.i1'1lfl1'.i"UB\l ?f'WU.Yl~btJ1 b"U~ (9) ,, ., 
- Al'!l~b'llt1l11~m~mY1~\l'.i()EJ'U~~1ulii'1ii1mlJ~'.ia~ ~ u1Y1 

n"ilm'.ilJ~ m U'.i~'1!11Pini;1faV1PlnL~mLam\J~ti'Ub~tJ'U~ (PLC) -.J'1u1u @o 
,, ' " 

fl'U @lv ri-r\ll '1~ (9) l'IJ 

- r11mV11'.in'11\l1''Ubba:rnTV11'.i11.:i/LR~a\l~lJ '11'U1'U @lv l'IJI '1~ C9lmo u1V1 

bU'Ub~'U C9)<t',boo 'UTVl'.ieJ\l~a. 

I ~ I ~ d 0 

- ma1V11'.in'11\l1'Uu.a:rn1m'.i11,:i/bff:iuW1lJ "ill'Ul'U (9)0 R'IJI a::: C9)mo Ul'Vl 

l9 l'U bU'Llb~'U ©,boo 'U1'Vl 

- Al~~vl1LBf1?11'.i'.i1tJ\11'1J~flfl1'.iUb'Vlf'! loo b'1111 a::: ~00 'U1'Vl bU'Ub~'U 

<t',ooo 'U1Vl 

rl:,moo 

&'Jl1D ,rr o o 

G>rf:,boo 

b,boo 



~6l~V'Hi (out comes) 

<9l) cru1V11"Jam'U~f)~1 
'II ,, 
fl"j~ffEl'U bb'1::: 

'\I'll 

"' "' ' Pl n~1m 'VlPl n a1l.11"J ri 

"' "' f11"JP1flt11"1Jv'lam'Lil1fflt11 

1~vci1'li1f1rum'Yl~m~B'l · • 

tv) am'LI~n~1~1Lu'Uf11"J 

Ub YIPlmti L 'LI"l.lv'lam'LI~n~1 
1~v ci1'li1f1rum'Ylbb'1 t • 

d lJ 0 Ct, 

f11"JL "JtJ'U"JLb'1t~1L 'U'W'l1'U 
'II 

1m'lnT~mlJ'ULtJ'U1tihieicJ1~ 

" . 

-.. 

.:9 d d .q 

L '1J\91'Yl'UYI f11"JP!f1~1 Lb'1~'UL YIP! 

~Vl\9111.J \>l"J1'1aB'UbL'1~ 

lJ<jtLll'UtJ'1 f11"J~1LU'U-ll'U/ 

1fl"J,:m11 /n'1m"Jl.Jf11"j 

f111L~CJ'U~'1JB'l'1'11'U~f1~1 
" 

"' "" fl11'\J1Vl11fl1"JP1f1~1LL'1~-l1'U 

'U1CJ'U1CJ~1'11 

-ct-

- lJ"Jt'U'Uf11TUb'Yli11 1m.mt <9loo - f11"J'lhtbi1'U~'1 - bb'U'UlJ"J:::blJ'U~'1 

~~~rn.J m1'1avu mTUb'Yli1! 
.d"' 

bL'1::: "J 1 tJ '11'U~ '1YllJ 

l°ltu.f11'Yl • 

,, 
- "j€JtJ'1t"IJ€l'l 1Bti'1t ~o - f11"JlJ"J~blJ'Ut.i'1 - bL'lJU'lJ"JtblJ'Wt.J'1 

am'LI~nt111'LI'1~n~ 

:5'~W'U'Uf11"Jfa 'Yli11 

.f11CJ b 'U~i11'!tu.fl1'Yl 
,, ,, 

- "JBtJ'1t"IJB'l "JBtJ'1::: ~o 

mn'LI~nt111'LI~'ln~ 

:5'~"J:::'U'Uf11"JUL 'Yli11 

m ti 1 'LI~ iJ f1 rum "fl • 

"" cl II 
- am'Lil1ff1t11lJ "JBCJ'1~ ~o 

'LI1'1J1m"JlJ/1fi 

LJ!jtm~L lJ'Ub~FI 
Lt.imb 'Yl~~a101"Jrut 

'II 

'11'\.J 

,, 
- "Je:HJ'1t"UB'I 

'1'11'U~flt11oW'l'YlB h 
~eJf11'jtiL YIP1~Vl\Jl1lJ 

\Jl"J1'1af)'ULL'1t 

LJ 'j ~ Lll 'U tJ '1 f11 'j :5' ~ 

f111~flt11"1JB'IL'1J\Jl 

f11"JUb'Yli11 

- ub'Yli11 ~~vi1lJ 

t.J'1f11"j 

~1bU'LI'l1'LI 

- faYJPl ~~\Jl1lJ 

t.J'1f11"j 

~1bu'U'l1'LI 

- foYJ\'1 ~~W\1lJ 

~'1f11"j 

~1LU'U'l1'U 

- bL'U'UULYl111 

- bL'lJ'lJ"j1tJ'l1'Ut-l'1 

f11"J~1LU'U'l1'U/ 

1f1"J'lm"J/ 

n'1m"Jl.J/'!1'U 

'LI 1tJ'U1tJ~ 1'1 1 

- bb 'U'Ufa 'YlPl 

- bL'lJ'lJ"j1tJ'l1'UtJ'1 

f11"J111Lll'U'l1'U/ 

1m'lf11"J/ 

n'lm"Jl.J/ '11'\.J 

'ULtJ'U1tJ~1-l 1 

- LL'U'Ui1LYl\'1 

- bL 'lJ'lJ"j1CJ'l1'UtJ'1 

f11'j111Lli'U'11'U/ 

1m'lm"J/ 

n'lm'jl.J/-l1'U 

'ULEJ'U1CJ~1'1 1 



"· 
,, -b-

... ., ' e..iae..ia\1l/ernaws " ., "'., 
11l1'!11~ Fi 1 bu 1 'Vl11 ''JeJ 15m1tJ1~aih.1 d "' ITT" bfl"ael.:J1lt}'VJ '!I 

b) ~1urn1'l..lb'1J~~u~ " "" ... 
- m1'1J1~ciJui:.m - bb'UtJ'IJ1~biJ'l..lr..J'1 - 1mm~m:nwl31n~n )eJCJ'1~ ~o 

"" """ cl ~~'W1~fl'fi11!15 ... 
n11131fl~111'1Jel11'1'Vl~11111G fl1)'UL'Vll31 

'U 

u1m 1 ~ um1u~'l--111~~ tJnu&i~bDUb~fil 
a~1-:i 1~ei~1-:i~th~~'Vl5mcw '' br..J mL 'l"l1~~1011ru~ 

'U 

bb'1~~.uei~'1m1'l.Jn~-:i1'1..1~ "11'\..I 

LD'l..lb~Pl'1Ja-:im;nu~n~1bb'1~ 

?J1m1tii111 tJ b tJmL uu atl1-:i 

bbri?im'l..l~mfl~'l..I 11P1 

0 

" ('W1CJ'lh~ti11 b~am.m) 
i.IO O v ~cf ~ .:::s 

~m'l..l1CJm1?i1'Wrn1m '1J~Yi'l..l'Vlfl11filn~1ti)~ti11f1 m.'I~, Y1~ bCJ1 b "U~ (9) 



... . 
'W'~tn n-;um1:w m1i1 b 'VI i31 ~~ m:w bb6'l~tJw dh.Je..i 6'l m 1~~ m 1f1 fl'\;1 1~~rn 6U\9lViuV1 

' I I ct Q,I .q 

mn.J/Vl'L!'W'Vl -au~~ "lf eiu n~:wub 'Vli31 ~~\9l1mL'1~th~LiJue..1'1n11~~m1f1 fl'\;1 • • 
ii"' "" cJ v .d~V ~ ~' 

'W1CJL€JtJ:W :W~fl'11~ 'U1tJ?IJ.JbfltJ';j\9) €J€ltJVl11'W bb'1~fZ!fl'l;1'Wb'Vli31fl 'Vlflfl'W ~'a'U~tl'lHl'U • 'II 

am~m.1~ 1fl1~n11 D 1fl1~m11Vll.1 0 tri1~m1~m~v~ 
~ 3 ~~'W1~'U~Vl11 fl';j bb'1~'Ufl'1lfl';i'Vl1~fl1';jfiifl'l;1 (fl'1ti'Vl5~ 2) 

. 'U 'U • • 

~ 4 ?11'1~ fam?l1 'Ufl1';iboU15~'U~fl1';jfl1';jfiifl'l;1~lJfltui11W (fl6'ltJ'Vl5~ 2) • • 
m:w:w1 \9l1~1t1~?1€J~fl'1€l~ t11t1u1 t1~1ir n~1t1fl ru~ n11:w m1m1f1 fl'l;1~'W~'W~1t 

~ ~ 

tJ~utJ1~:w1ru w.131. 2563 

\9l'11fl:W 2562 - tl'UtJ1tJ'U 2563 • 

"' • 1. Vl~0011bb~~bVl\;I~~ . . 
m1DL 'Vli31 ~~\9l1:We..J'1 b llt1n61 t1'VlfiV1'11~ru~€J m1~~ m1Pin'l;1 b Yiv~~t11flrun1w bb'1~:W1\9l1~1t1 

, QI , d.S 

I ' !J' l/ 

1 ti'Vjm~~u ~~:v~~~t.J611 ~t1n1~~u~ru111w t.J61'1J.J~'Vl6'Vl1~m1b~t1'Wi"Uv~~ b~tJ'W 1 ~~~'W ~nYi'~m~u1tim1 

fa 'VI Pl t~1ti'11~ruv~1~ ~~~:v~iu bfl~€J'W'W 1t1u1 ti"U€J~ n1~'Vln~Pi n~16n11 bb6'l~'11un~1'Wfl ru~ n11:w n 11 ., 

m1Pin~1~t1~t1~1t1 1 tJ~m1~1but1~1t11t1'1Twn~1t1b6U\9l~t1~m1f1n~1 bb6'l~?f mt1f1n~1€J~1~iJtJ1~~'Vl6n1w 
~ 'U 

· b~v 1 ~m1~~n11Pin~1"Uv~?1'11t1Pin~11t1'1~n~1 tJ~:vmJ~vi:w1t1 ~'11un~1uflru~n11:wm1 
'U' ' 

fl1';jPifl~1~'W~'W~1'W hin1Vl'W~'WbtJ'U1tJ'11Uf1~1'Wfltu~fl';j';j:IJfl1';jfl1';jfiifl~1~'W~'W~1'W U~'UU';i~l.J1ru 2563 
~ ~ 

b ~€J b llum1 b\9l~tJ:Wfl11l.JW~€Jl.J~:v~ b .U1~t1fl"U€J~ fl11b tJ~ti'W bb tJ61~fl11~~ m1Pi n~1"Uv~tJw b 'Vli31 fl~~~1~ ru~:v~ 
'U ' ., 

~~u1tJ1~"111n11 t11 m~ti'W'Vlflfl'Wbb61~'VI nn~:wLu1vi:w1t1 ~~b?f~:wm1w~u1fl1bb61~ufl611 n1'Vl1~ m1f1 n~11 ~ 
, " 1 \J , 

b tJuiJvm~w 1 t1eYu~:v~tl11 tJ'W'~u1Pi'nt1n1w~L1t1t1b ~m ~:w~~ri11l.J?11l.J11'11 um1 bb ~~it! t~t1-W~u1 fl run1w 
'U ' 

~b~tJ'\.J 1 ~iJfl11:w~ l1n'l;~i"111m1 l1n~~~il91 l1n~~i"lf1~w flru~n~ru~ 1 u?i\91111~~ 21 ~€J 1 tJ 
'U 'U ' 

n~:wum?i ~~\911:w bb61~tJ1~Lfru~61m1~~n11Pin~1 ~~1~ n1V1u~ 1 ~mfl1~n11 m1-W~u1 
' 

n:vm1l.Jm1Db'Vli31 ~~1911:Wbb61~tJ1~biJ'W~ftm1~~m1;in~1 1~~'Ub6U\9l~tJ~ d~t1 
-.. 

2. 1'191tltl-a~~~ff • 
2.1 i:rn~ai;i (Outputs) 

1. 1 ~iJn11~~ b?f ~l.Jbb6'l~'W'~u1Pi' fltli11W'Ufl611 n-sn~:wu b 'Vli31 ~~ \9l1:W bbn~tJ-s~ Lil'We..i 61m1~ ~ • • 
m1Pin~11 ~iJfl11J.J~ fl11J.JL-li1 h LMt11nu1~uum1urn?i ~~\911l.Je..161m1~~m1Pin~1 ~iJtJ1~~Y16111w 

'U 

2. '11Ufl-:J1'1.Jb"U\9l«'W~fl1';jPifl~1W~btJ1 b"U\91 1 1~w~'\.J1W'U'Ufl1';iUb'Vli31 fl1tl'U~~m:w U';i~bilW.J61 
bb61~ fl1'J?f'J'lh1tJ~1'\.Je.J61fl11Ub 'Vlf"l ~~~l1:W 1.h~bij'We.J61 ~~-:Jt.J61~€Jfl1'~~~'\.J1fltui11Wfl11Pifl~1 

' ' 
2.2 ~6laiwtf (Outcomes) 

1. Pi f)~1U L 'Vli31 n iJ fl11l.J~fl11:WLoff1h1'W'U'Vl'U1'Vl'VIU1~ bb m~ 1~ bb61 flL tJ~ tJ'\.J b ~ tJ'\.J ~ a'lhb uu 
'U 'U 'U 

fl1';jlJ b VJP! ~~\9l1:W bb61~tJwbiJ'We.i61~~-:ie.i61~€l m1-W~u1firun1'Y'lm1~ n~1 ~l:wnu bfl~€l~1 tJu b 'VIP! m1~n~1 
' "' ' OQ.J 4.c::I d ..::I q ~ .c::i. 

2. ?f1'Wfl-:J1'Wb 61J\9lW'\.J'Vlfl11f"lfl~1W~btJ1 b"U\91 1 :W';i1tJ~1W.J61fl1';i'l.Jb'Vli31 \91~\911:Wbb61~fl111.h~bl.J1.H·.Ja 
~ I I QJ d II I 

'Vl?f~e.J61\9l€Jfl11W~tJ1rirun1wm1Pln~1 "U€J~~1irn-:i1t1b"U\9lVi'WYim1Pin~11.h:m:wPin~1'Y'l~w1 b"U\91 1 • 



.- 2 

3. b u1V1111tJ 

1 n'<ilrrrn.J'W'~'W1l"lnc.1n1wuf1mrrm~utkv1131 ~~m11 bb'1~tl1~ biJ'Wi:..J'1f11'~~~ m1f.lin~1 'Vlf1A'W . , , ' 
I I . 2J 

1 ~iJffn111 f11111b-V'11'<il bnv1nu1~uum1iib'Vlf'I ~~1'1111i:..i'1m1~~m1~n~1ViiJtJ1~~'Vlcrn1Yi '11'W1'W 1 A-r~ 
OJ 

2. f111~1U11tl~1'Wi:..J'1f111Ub'Vli31 ~~\91111' UWbi1'Wi:..J'1 ~ci~i:..i'1~eJf111'W'~'W1fltl.lfl1Wf111~f1~1 ' , 
... ' ... 

61JeJ\l~1Uf1\l1'Wb61Jl'IYl'WVif111~n~1tl1~(]11~n~1W~bCJ1 L61Jl'l 1 fl1f1L1CJ'W'1~ 1 fl-r~ 

d 
'VI 

1 

2 

3 

I I iJ I 
~ ..:::t ..::i II Q.I q> Cl Q.J .cf QJ ~ Id 

3. f1'<\lf11111bb'1f1LU'1tJ'Wb1t.l'W1f111'<\l~f11113lf1~1 b WeJtJ m~~Ufltl.l.fl1Wf11113lf1~1 1~~Ub 61Jl'IW'W'Vl 
OJ , 

'W'~'W1Plf1tJfl1"tJUfl'11f11f1~11'liL'Vli31 ~~\91111bb'1~ 
' ' 

tl1~ biJ'Wi:..J'1f111~~ m1f.lin~11 ~iJf111111 1°11111 
OJ 

boV1l<iJ b~tJ'JtlU1~UUf111'liL'Vlf'I ~~\91111i:..J'1f111~t0 
n11f.lin~1~iJtJ1~~'V16n1"ti 
tl1~6/111~1tl11t.1-:i1'Wi:..i~m1ikvm ~~1'1111 , , 
U1~ LiJ'W~ ~1~'W'~'W11"1 f1 tlfl1W61Jml'l'WbeJ\l 

1 U~1111'1~~1'Wi'1l1~°tieJ~1\liJflrufl1W 
OJ ... , 

n"ilm111LrnnLtl~t.1'Wb~tJ'W~m1~~m1~n~1 
OJ 

' ... ' Cf Q.I 4 QJ ~ .::I 

b WeJtlf11~~Ufltl.l.fl1°tif1111"1 f1~1 1~~Ub 61Jl'l°ti'W'Vl , 

"tj~~fl1fl11 - iJ~'W1tJ'W 2563 

mn~1A11 - ~\lV!1A11 2563 

~~V!1fl11 - tl'WtJ1tJ'W 2563 

tl'WtJ1tJ'W 2563 

bb~~Aru~ 

uAmm 
' 

1 'Wn~11'lib'Vll"!i 
' 

s. ~utJ'a~111ru 

1 off-:iutl1~111ruvtl~-rum1~~~11"i11n~1irn~1'Wb61Jl'l~'W~ m1~n~1tl1~~11~ n~1°ti~ btl1 b 61Jl'l 1 

V1111~r11l'leJU bb 'Vl'W 1 ~~eJ tJ bb'1~'W'~~ bbi:..JWl1'Wf111~~m1f.lin~1~'W'*'W~1'W tlw~1ll~utl1~111 ru 2563 

~1t11t1 100,000 u1'Vl ('Vi~~u~uu1V1li1u>J~eJ'tm'11~1tJ~n11tJn1-a iJ11v~~b~t.1~m11-ff-:iutl1~111ru ~-:id 
d 
'VI 

1 
... ' 

fl-r-:iVi 1 ( lJ'U1fl11 - b~~1t.l'W l!Jct'.'mn ) 
.. 

1) n'<ilm111m1tl1~6ll~~~~'W1L~eJ'W'~'l.l1n'<\ln1111m1fa'Vli3! ~~m11bL'1~tl1~Li1'Wi:..i'1 
' ... ' 

QJ 4 v Cf q 0 v 

f111'<\l~f1111"1f1~1 1~~Ub61Jl'IW'W'Vl '<\11'1.J'J'l.J 3 'J'W 
... ... 

- A1Lum~v~b~'W'V11-:i ~1'W1'1.J 17 fl'l.11 '1~ 240 u1vi1 1 i'u 
' 

- r11Vi'W'n ~1'W1t1 11 fl'l.11 '1~ 2 fi'W1'1~ 600 u1'Vl 

- A1"ti1V1t1~ ~1V1~uJ1lJm~mw~-:i 1u-mru 3 ri''W1'1~ 3,ooo u1Y1 
' ' 

- A1v1V111 I mV11-ri1-:ibb~~bfl~B\l~~ (m1'lh~"11~61~~t11"1) , 
- A1~~..ij1-:iv\'1u1tJtl1~"11mL~~~n~1~-:i1t1 

' OJ 

bll'Ub~'U 

bll'Ub~'U 

2) fl'<\lf111mb~ f1b tJ~tJ'Ub~ EJ'U~f111~~f11'if.lif1~1 b fleJ tJ m~\il'Ufltl.lfl1Wf111Pif1~1 "1 
'\I I I q 

- A1v1V111/mV11TJ1\lbb6l~bfl~v-:i~~ bll'Ub~'U 

bll'Ub~'U 

4,080 

20,400 

12,000 

8,810 

1,000 

2,210 

1,500 
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" ' 
2 f)~.:JVl 2 ( ~.:JVl1f1lJ - nmnm.J ®ctbbn ) 

1) fi:um1w1T~tJ1~'1JlJ~lJlJ'U1b~B'W'l9lltnil:um1wn~iJbvil"l ~~~1lJbrn~tl1~b:iJ'Ut:.J6'1 
' " ' 

m1~1ilm1Pln~1 1~~'Ub"U~Yl1 . .!Vi ~1'U1'U 3 i'u 

- ri1bdm~tm~uvi1.:i ~1'U1'U 17 f1'U1 61~ 240 u1vi/ 1 i'u bU'Ub1u 

- ri1~-Wn ~1'U1'U 17 f1'W1 6'1~ 2 A'W1'1~ 600 u1vi bU'Wb~'U 
" " 

- ri1w1viu~ 611vi1'utl1J!w~mw~.:i 1tl-n~u 3 rl'W16'1~ 3,000 u1vi bU'Wb~'W 

- fi1v1vi11 I v1vi1111.:ibrn~bf1~eN~lJ (m1tJ1~'11lJ~lJlJ'W1"1) 1.U'Wb~'W 
' 

- fi1~1i1~1.:iv\'1u1tJtJ1~611lJbb'1~Pin~1~.:i1u bU'Ub~u 
' 'IJ 

2) il:um1lJbb'1mtJ~tJ'Ub~tJ'W~fl11~~m1Pln~1 b~BtJm~~~f1rufl1wm1?in~1"1 
'IJ ' 

' ' 
- ri1mvi11/v1vi1111.:ibb6'l~bf1~B.:J~lJ bU'Wb1'W 

~1tle.J~e.J~(;l (Outouts) 

- ~BtJ'1~ 80 ·1m.:iumnmn~lJlJbV1!"1 ~~mlJbb6'l~tl1~b:iJ'Wt:.J'1 m1'W1.vil"l ~~mlJt:.J6'1 
' ' 

bbUUiJb'Vlfll 

4,080 

20,400 . 

12,000 

8,810 

1,000 

2,210 

1,500 

100,000 

m1~~m1Pln~1 1~'Wl9llu1~ n tJfl1W"UB.:i\Jl'Wbe>.:i 1 tl~lJ1~1~1u m1~.:ibn\Jl 
'IJ ... 

bb UU11tJ~1'U 

- ~BtJ'1~ 80 "UB.:JUAmmn~lJUb Vll"l ~~mlJLb6'l~tl1~LiJ'Wt:.J6'1 
' ' 

m1~lilfl11Pin~1 bb'1~~b~tJ1-U'v.:i 1~L-U'1-i1lJf111Lb'1mtl~tJ'U 
'U 

.r::il ii Q.J .c:::t. ~ I I Q,I 

b W'W1bb'1~W\9ll'W1fl11'U b V11"1Vl~.:Jt:.J'1~Bf111tJf11~~Uf1U.lfl1W 
'IJ ' 

ll:f I CV ·.~ I Q ICf 

m 1l"1n~111lJ nu bf1':i'eJ6LJ 1 tM1'U'U b vii"! m1!"1 n~1 

~1Ut:.Jr:i~w5 (Outcomes) 

Pln~1-UL vil"ln vinA'Ui1m1lJ~ A11lJ L-U'11:u 1 uuY1u1Y1,,,1J1~ 
' 'IJ " ' 

bb'1~~1i!n~1'Ub"V~.WtrVim1~n~1th:m:u?in~1w~rn1 L"V~ 1 

i1~1tJ bb'1~m111tJ~1'Ut:.J'1m1 'Ll rn!"l ~ lil~1:u bL'1~fl11 
' 

1.h~LlJw:.J'1 Yi~~t:.J'1~e.imTw\9llu1flru.111wm1Pin~1 
' 

-.. 

fl11Ub 'Vll"l ~~1'11lJ~'1 

f11111tJ~1'U 

bbU'UlJL'Vlfll 

bb 'U'U11 tJ~1'U 
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('U1tJ~l.JLtltJ~~ B€ltJVl11'U) 

~1LbVicW~ ~f1131tJb'Ylf'!rl 61V'll.J."v'l~bCJ1 L61J~ 1 

-.. 



a.:iti'l~iJ1::uu011tl1::n1mrun1'W.fl1VL'l.li'lfl1'1.1An'l!t1 
t 

naiJUL'Vlf1"1 (naiJ.:J1'1.tthLi'l~iJLLa::WRJ'l.t11::'lJ\Jn11tl1::n'IJAW.fl1'Wn11AO'l!t1) • t ., 

~i'uilfl'tlv\J 1fl1.:in11 u1.:ii'111i'IW'l.t 1'tlv'11t~ru 

D 1fl1~0111\uj !2Jffl1.:i011~m~ei.:i " 
an'l!tru:: 1fl1.:Jn11 

cflv~ 1.3 n1-SWRJ'l.t1i'lfl1'1.1Rn'l!t1 l iHDflrun1wii1ft1~1u . ... 
fl1iJiJ1'11J1'1.t ~i'lvf!flav~'l.I tvu1v ~hun~1'1.1Aru::m1ii011011ftn'l!t1 
~ .r 
'll'U'W'IJ J1'U 

u~utl1::ii1ru 'W.fl. 2563 

LfltlU~~1fl'U 2562 - LfltlUnUU1UU 2563 

tirn.JU):: f11fil m::'Vl)'}:JPin"cl1Gf11) 1::trh mnuPi O°cl1~tl.:J~flf11)Pin"cl1 L m~(;J1lJlJ1(;]);)1'U"!Jtl-:i"111~ . ... 
(;]1lJ matJ rn1tJ:: Ui'Um ti'U a mau~ 51rn.:i'11tl' n~u 1a.:im (;] 1;)1'U u.a::tJ1:: Ui'U ri ru.n 1Yl rn1 Pi n"cl1 ( '1:Wfil.) ... . 

"' v ' 

LLm:a1un.:i1'Uriru::m):Wf11)f11)~n"cl1oV'tJn'U;)1'U'1:: 1~n1vr'Ufl 1 ~iirn)th:: LiiwnE.JtJt1nwtJ~ ~'Uu. )n 
I I II II d.I II I, 

u.~::~'UVi'1B.:Jl11tJ)::L 'Vlfil ~1'U1'U-n'.:J~'lJ 14,500 L 'NL~tl'UU'U • 
a1tl'n.:i1'UL"tJ(;J~'U~f11)Pin"cl1tJ)::o:wPin~n'Yl::LtJ1 L"IJ(;J 1 ljam'UPin"cl1 L'U'1.:tnfl ~1'U1'U-#.:ii'lJ 85 h.:iL1ti'lJ 

I I I II 

u.a::flam'WPin"tnViL"li'1~1:wn'1m):WVi'1::th::Ui'U.n1ti'lJBn1au~ ~.:iil 

~'U~ 1 S1~1'U1°1.1 17 h.:iL~V°t.I ~.:i11.:iL1v°t.1 1V1~1-d~1Ltl°t.1~8.:i1~·~\jfn"jV)LJ.~'lbmvi~8 L~'fl1m~-r'Ufl11lJ~ . l " " 
ri11:wL 'li11 '1 b 'Uf11)th::LiJ'Uriru111rm1 v L 'U'1m'WPin"cl1u. 'U11 vrlJ u.a::L U'Uf11)L(;]~EJ:wri11:wY1~t1:WL '!!1~m"itJ"i:: LiJ'U . " I I I II 

f11CJ'Uf.lfl'rn'U~i ~\1'1::L~lJb'U U W.Pl.2562-2563 U 
~.:ttT'U 611tl'n.:t1uL "!J(;J~'U~f11"iPin~nth::o:wPin~nY1::LtJ1 L "!J(;J 1 ~1L U'U'1::~a.:i L(;]~tJ:wm1:wY1~t1:w 

· 1 'Urn)~~'U1riru.n1Y1"!JB.:icJu1vr1)am'UPin"cl1LLa::m1"111m1 w~t1:w~.:i Pin"cl1fa 'VIPln 1 'U~.:in~L ~ti 1 ~~ri11:.i~ 
, 'U 'U " 

m 1:wa1:w110 u. a ::iitl':i::~iv15n1w ~.:i 1~ ~ ~vh 1ri 1.:t 011/n '1 n11:w ~.:i La1:w1::u rn111th:: n'Uri run1w111CJ1 'W • 
aoTu Pin"cl1 L ~a~a'111 u.a::a~1.:it ~ari11:wL "1i'1h1 'Wrn1~~n'1 m):.1LMv1 num)tJ1:: LiJ'u111CJimmt1u~~'lJ u.a::L tltJ 

f111L~:Jth::~'VIG.f11Yl"!Jtl\1'1m'UPin"cl1 b 'U~.:Jn~ '1Yltl. "fi::LEJ1 L "!J(;J 1 ~ti h.J 
2. · 1'1'1tlcs::a.:ifi 

t 

e.iae.1~'1 (Output) 

2.1 L ~e:i'1~1.:im1:.i~ fl11:.1L'Ti1 l'1u.a::~n,ja:wrn1tJ1::Uiu'1'1JLB.:J'!IB.:iam'LIPin"cl1~ u1 l vrl.i1 ~nu~u~vr11 
. " - . " 

am'UPin"cl1 L 'Llf111(;]~EJ:.iri11:.iv.{B:.1t1.:JL~EJ'IJ 1 'Llf111L .V1fo rn"il.l1::wu111vuame:iu~ •· 

2.2 L ~afa Vll"!L ~.:tul)i.mrn1ttJrn"iLIJl~v:wm1:ww~a:w"1Ja.:tt1.:tL~EJ'U 
e.Jaaw~ (Outcome) 

- cJ'U1vr11 ri11"111f11"i Pin"cl1ULV1l"!n u.a::~~LMm'tie:i-:i (Steak holder) 1~~'UW(;lJ'U1u.a::ri11:.i~ m1:.1L'ti'1 l-;i 
" " " " 

tu W'U'U rn~th:: Lih.1flru111wrn)Pin~n.rn EJ 1 u ~mu Pi m·n u u11 ml • 
3. L U1\UJ1 ti 

3.1 fl1'Um1J1CU 

1) ~u1vr11h.:tL~EJ'U/1ti.:ii:Ja.11 0 

74 
" 

"1'1J1'U fl'U 

3) Pin"cl1ilL'VIPln/ij'U~'Vf11 ~l'l'lJ. Yl::LEJ1 L'!J(;] 1 
0 

'11'U'J'U 7 fl'U 

4) 
II II .J 0 

L'11'Vf'U1'Vl '1'WU.'W::LEJ1 L"!J(;] 1 '11'U1'U 1 fl'U 
0 

82 "511J;J1'1J1'1J ~'U 
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cl ... 
1::v::L 1 a1 '1°1Lil1H11.1111v1 u 

.,.., ... 
'VI n1iln1111 ~'i\Je.Ji;t'Uil\J 

1 ~~tl1::"tf:t.rn:i LLf:.J'Ufl11~1L il'U-:J1'U , 
tl1~'ll:w L ~~tl iN~m1 L y;'e'l~~u11~'U'Um1 
tl1~n'Uflru.n1Ytm1~n~nLLa::'1~1-:ifl111.1 

., " ... 
2563 fl!'U./flru::vi1-:11'U OlJ.fl1'Y'l'Uil lJ'U1fll.J , , 

L ·ih h 1um1tl1::Lihm1ci1'Uu.a::.n1ci'l..lvn P! 'LI .I Fl ru:: vh-:i 1'1..1/ 

2 tll)lliim1vvnfa'Vlfl!~~l'l1lJ m1tll)LJ1i\11'U 'Y'l~~.fl1fll.J 2563 -'Hl\lf:.J'El. '1'Y'lU. 

"1m-:i1mL~a:: 11-:iL~ti'U1'1JL"1J\;]tJ~m1 Vt:: LCJ1 L "Ul'l 1/ 
' c::il v ~. 

'V1 1'Ut:.i~"tfffU fl!'U./flru::vi1-:11'U 

3. '11tl11ti\11'Uf:..la mn!J1fll.J-n'UtJ1tJ'U 2563 P!'U./f"lru::vi1-:i1'U , 

• 
5. -:iuth::111ru*** d ~ ., ' ) 

20,000 'U1'VI (~v-:J'Vl11'1J'U1'VICl1'1J.-) (***"U'Elm'11CJ'Vlm1vm1 • 
cl ... 

.:i ui.11::111 w 'VI 01iln'i'i11 

1 fl.1ilffi111 n11th::'tl11L;f.:itJ~,mn11L~il~Rl1J1'i::'U'Un11t::n'IJ~Cl.1111W 
· m-a fl ff'et1 

2 :5''1U 1::<t111 L ~ ~tJ~Vilfl1'iL vJvw RJ'IJ11::'U'U n11u1::n'IJflCl.lll1Wn1'iA fl~1 • • 
2.1 ~~tl1::'lllJ"1'11'U1'U 1 i''U (1'El\lf:.J'El.'1'Y'ltl. '11'U1'U 2 fl'U /Pl'U. 7 fl'U/ 

'1'U'Vl.tt1m1 1 fl'LI iTnm1.n11h\I 2 fltl f:..le:i.11 '11t11t1 70 fl't..1111.1 

~1'1.JTU 82 ri'U LU'U~1eJ1l-111na1-:i1'1..1 ml-11111\lu.a::Lfl~v\l~lJ 11'u1a:: 

130 'U1'Vl~eJfl'LI ( 82/130/1=10,530 'U1'Yl) 10,660 U1'VI 

2.2 ~1'11L'U1Lvn'111'lh::ne:itim1e:iti11.1 '11t11t1 70 ~~1a::100tJ1'Yl 7,000 'U1'Yl 

Z.3 LLYl1.1Yta1'1~ni1m::~1.1"Ut11~L'El 4 '111..111..1 70 B'U1a:: 10 'U1'VlLU'UL~'U 700 'U1'Yl 

2.4 ~1~~'11\lvi1ihvbila '11'U1'U 1 mv'll'U1~ 2x3 UJl'l1 LU'UL~'U 720 u1)'1 

tll)LJ1i m1fa 'YIP!~ ~~1lJf:..la m1tl1::n'U~ ru.n1vm1v t t1'1 m'U ~ n~1 -3. 800 u1-W:--

4. ~~vi111E.J\11'U/'11tlf:.Ja 120 'U1'VI 
... 

20,000 'U1'VI 'i11M'IJ 

e.Jae.J~We.Jtul'w6 
., J.., 

LU1'Vl111EI 
...... 

Lfl~i>~ileit f A1'U1fl 1tm11 

u1::w1.1 

U1::"!!1JL "8\ltJij'U1\ f111 1. ~J'El.11. ii 
., 
1e:im1:: 100 'llv\I 1.'1'El'Ufl11J 1. LLU'U'1'El'Ufl1l.J 

.d ., 
fl11l.lfl111J~/ crn.11.~ti1fl111.1-rltl 2.~l.J.flT'emJ 2. u.uu~l.J.n1~ru L'W'El'Y'l\91Jtl11::'U'Ufl11 

'II 'II 

th:: ti' 1..1flrun1 'Y'l • Li11'1L'Uf111 tm~Ln~ 

n1ci 1 t1'1fl1'U~n~1 1::'U'Um1tJ1::n'U th::~YJ5n1Yt 1 um1 

~ru.n1n.n1ci L 'U tJ1::nt1flru.n1n • 
"" mv 1 t1'1m'l..l~n~1 '1fl1'1Jfl!n~1 
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~~il1fl~.:J01; ; w /t-VV);JW_,,,-
. (.th~'111~ofl'U hm'1'1L~ty) 

\;\'1u."H'll~.~ni;TuL'Yl~n arn.J.~:mn L"tJ\)) 1 

II ~ T 
~:p.'U ~fl~{lfl1~ 

.......... ~ ............................ . 
('U1tH1J;i ~ '111'Hl.I~~) ... , 

1eM~eJ1'U1EJm1ri1tl'n~1'UL"tJ\))~'U~m1~miTth::m.1~n~n~::w ,, . \)) 1 

" ' ~eJ1'U1EJm1ri1tl'n~1'UL"tJ\))fJ'UYim1~n,,1tJwci~Pimn~::LEJ1 L"tJ\)) 1 

-.. 

• 



. ; 
a -3 La ~111::uun1'lth::nu fln.l.fl1'Wl11V t uaCl1'UAfl'tt1 

' . 
I f .c:tQI Q 

na11/vru1v.:i1uY11u~~"!1au 
' 

mi11ilL'VIAi (na11.:i1ua.:ita'i11ua::W'RJu11::uun11th::nuF1ru111wm1ff m~n) , ' ' 
e7~\J~fl"!1B\J 1fl1.:Jn11 
v 

anttru:: 1fl1.:im1 

u1.:ia11awu hm,j1t'iru 

D Lfl'1~n1'l'Llui [2(tfl1~n1'1vim~a.:i 
.Ua~ 1.3 m'1~Riu1acnuiln·t~t1i-Hnflrufl1w111~1;j1u , ... 

~ . .. y 0 .., "" 

~111111A1;i1'U ·mtaAflaa.:iu tau1v a1un.:i1uflru::n11l.Jn1'1m1Antt1 ... . 
~ J 

'YI 'U'W'U ;j1'U ... 
u.:iuth::111ru rut 2563 

Lf'lt1u~a1~ii 2562 - Lf'lt1unua1au 2563 
' 

... 
1. vranm1ua::tvr~~a 

i;nm.J 1~ fl1Pl fl':i~ 'Yl':i'l~Pimn5m':i ':i::u11 '1m'UPi fl'tf1~€J~~~ m':if!im·n 1 vr'1v)i;11:u:u1i;i·:rn1'U"Uew111~ 
• Q 

\;11:ume:ium1tl::LiJ'U.f11t1'Uvmm.1~ "Um'1Tun-ru':iB~mi;i':i~1uuri::tl':i::Ui'Uriru.f1TY'lfl11Pin"tJ1 ('1:uPiJ ... . 
u.ri ::'11u o.:i1'Uriru:: n '})l1fl1':ifl11Pi n"tJ1~u~u~1uv:: 1~n1'l-i'UVJ 1 l1ii m1tl1:: Lih.1n1 m.rn n wu~ ~'LILL 1 n 

Q • 
I I II' II ti 

Lta:d'Un'1v~Y11t11::L 'YIP! ~1u1uYl.:ia'U 14,500 L 'HL~aiJuu , .,.. ... ..,., 
'11un~1'UL 'lJ\;l~lJ'Vim':iPin"tJ1tl':i~f:l11Pin"tJT'r'l::w1 L'll~ • 1 ii'1fi':l'U~n'tf11'U'1.:in~ '11u1'UYl~a'U 85 h.:iL1Eru 

u.ad'.j'1m'Uf!in"tJ1~L.U1~111nvm111~'1::i.h::LiJ'Um~'Ua~~au~··~.:iii · t. 
~'U~ 1 ij~1'U1'U 17 l':i~L~U'U ~~1".i~L~U'ULV1~1il'i1~\J'U~e>~1~·~\Jfl1".iV11.1."'tl1mvt~j L~e>1m~".i ri11111' 
, \I 'P \I 

ri11m i11 '11umnh::diuflru.f11l"l.f11EJ1 u'1fli'Uilifl'tf1U u11 vr" uri::L uu n11 ti;i1 v:uri1111w~cim .U1'1m tl".i:: tiiu 
, . " I 

il1tl'UBflWU~°1 ~.:J'1::L~l11'U U 'Vl.Pl.2562-2563 ~ 
~.:iiTu '11unnuL'lli;i~u~m1~n"tJ1th::mJPin"tJ1Y1::w1 L'lli;i 1 lii°1LlJmi=:i;lv.:iti;i1v11m1:uY15'v11 

1 lJfl1)~~'U1flnJ.f)1Yl6UeJ~~U~Vl11'1fl1'Uilin"tJ1LL'1~fl11"!11fl1':i Yl~Bll~.:i Pin'tf1UL 'VIP!tl 1u'1~nviL ~el 1 l1iiri1111~ , v v \I 

ri11lrn111110 u.ri::iith=:a'YIB.f11Y1 ~~ l~~~vh 1ri':i~fl1':i/nvn':i':i1J '1~ L'1~:u1~utrn1':itl-S::nuriru.f11Y1n1v1 'LI 
' 

'1mtJPi n"tJ1 L yjB~ci'111u.n::G15'1~t-#ari1111t .U11~1 'Lim1~~n'1 m1lJ L~ v1num1t11:: tDun1t1'Uumciu~~u u.ri::L uu 

n11L ~mh::a'Vl5.f11Y16Ua.:i'1muPin"tJ11 u.'1.:in~ '1'Vltl.Y1::LC.11 t"Ui;i 1 via 1 ti 
2. 1Picith::a~f'l 

' 
~mt.1aPl (Output) 

2.1 L ~aai1.:if111lJi fl1111L '!i11'1un::~nia11m':itl':i::wu\;J'lJLeJ.:i"lla.:i'1m'UPin"tJ1u 'U1 l vrl.i1 linu~u'ivr1'l ,, . . ,, 
acn'LIPini;1 l 'Um1i;i~t111f11111Y1ia11t 'l.:JL~EJ'IJ 1 um':iL '!i1i'umcsth::Uiu.f11aucime:iu~ 

2.2 L yjeJiJL 'VIPIL =tl.:itJi)lliim11 lJfl1')L\;11 tlllfl11~Yl~eJ1J6UB.:i tf~L1EJ'IJ 
~a~w5 (Outcome) 

- ~u~vr11 fl11'111f11':i iiin"tJ1fa 'VIP!n u~::~~L~tl1'~eJ.:J (Steak holder) 1vi'-r't.l~~'U1U.n::F11111i fl111JL '!i1 h 
" \J ,, " 

1'U')::UUfl1')tl')::W'UflWil1l'lfl1')Pifl~1il1V1 u'1Cl1'URfl"t;1LL 'IJ'J 1 lu.i • 
3. LUTVl111V 

- 3.1 ~1ttmll1CU 

1) t7u'ivr11h.:iL1vlJ/1eJ\!&JB.11 
0 

'U 
'11lJ1lJ 74 fl'U 

3) Pin~1UL'VIP!n/~u~vr11 ~wtl.w::w1 L'lJ(;l 1 
0 

'U 
'11'U1lJ 7 fl'U 

., ., .,J . 
4) L'11VJ'U1'Vl '1't'ltl.Y1::Lt11 L"U\;l 1 '11tn1.J 1 fl'U 

0 

nm:nu1t1 82 fl1J 
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.J ... 
1::a::L'Ut1tl1LU'IH1'Ull1VL'IJ 

.,., ... 
VI n'1011U ~1U~~"ll'eJU 

1 ~111tl-s::"!11111,,u.c.Jurn-s11'1Liiunu , 
,.11::ipJL~~tJn~rn"JL ~'U'Yiw.iu1"J~'U'Um"J 
tl"S::nuriru.nTwm"SPimnu.m~a~1,,ri1111 .... ~ "' 2563 P1u./riru::Yi1,,1u nl1.fl1Yl'IJ5 ll'IJ1Fll.J , , 
L .V1l'11 unT~tl'S::Liiu.n1v l um1::.n1vimn riiu./flru::°1'11.J1u/ 

2 tll)~rn-saanfa 'VIP1~111miJ m"Stll]llil,,1u Ylq~.n1Fll.J 2563 -'Stl_,c.JB. '1YIU. 

'tJB-1 l 'UU.~'1::L 'S-lL~CJlJ lm "t.f\;JU~rn'S 'W::LCJ1 L"t.f\;J 1/ 
, 

P1u./riru::Yi1'11'U 
.. ., ... 
'VI 'SUC-Jl'l"!18U 

3. '1'SU'S1EM1'U~'1 n-sn~1ri11-nuv1vu2563 Pl'U ./Flru::vJ1'11'U 
• 

. . 

5. .:J\Jth::JJ1CU*** 
d If .... I 

20,000 u1V1. (aa~JJ'Uu1~m11.1.-) (***"tJam'11vvim1vnTl) 

.J ... 
.:JUth°::111ru VI n'1n11JJ: 

1 n;;im1JJ n11th::'fl2JL~.:Jt1!jVAm1Lfiawruu11::uun~1t11::n'UflCl.lil1W I 
m1An~1 I 

•. 

2 '1'~tJ1::""L~.:JtJ~lliln11LrivwRiu11::uun!1t11::nu~~n1wnT~Am11 
2.1 :5'111tJ-s::"!llJ"1:d'TIJJ'U l -J''U ('S8_,c.J8.'1YIU .. :d'1'1J1'U 2 Flil /P!'U. 7 Fl'U/ , 
'1'\J'Vl.ti'm11 1 Fl'IJ iJnm-s.rn'lh-1 2 Fl'U ~€1.'l'S :d'1'U1'\J 70 Fl'U'l1lJ . . 

~1'U1'\J 82 Fl'U L tlufi1envrTmm,,1'U a~vr1111,,u.'1:nri~e.M~lJ 1 1''1.J 1'1:: 

130 U1'Vl~€1Fl'U ( 82/130/1=10,530 U1'Vl) 10,660 U1Vl 

2.2 fi1~1L'IJ1Lana11tl)::naurn"Sau-s11 :d'1u1'1J ·70 eq1111a:: 10ou1'Vl I 7,000 U1'VI 

2.3 u~11Y1a1'1~nilm::~lJ"t.f'IJ1111m 4 ,j1ti~u 70 fl'IJ1~:: 10 U1'VILU'UL~'IJ 700 U1'Vl 

2.4 l"l1~111'11,,v11\hv11ila :d'1'1J1'\J 1 mEJ'tl'IJ1i;) 2x3 UJ(;l"j LU'UL~'U 720 U1'Yl 

3. t1~mim"jilL'Ylfll~11111111~arn1th~n'IJ~Wfl1'Yfn1eil'IJ'1tn'IJ~n~n 800 UTYI 

4. ~111Yi1"S1~'11'1J/a~tJ~a • 120 U1'Yl 
... 

20,000 U1VI 'S1lJL.:J'IJ 

.. ., , ... 
Lfl~eNileim ~ 

., ... ., 
LU1'MSJ1fl 

...... 
~a~aw~rnawG ~1111fl 1lln11 ... -

th::wu 

ti 'i:: 't!lJL ;a -ltl fi illi rn 'l 1. CJ8.'l'S. iJ ~mm:: 100 'tleJ-1 l.ffe:JUmll 1. LLUUffe:JUmlJ . ., 
c.iv.1'l. ~tl1m111n t1 "" Fl11"1Fl1111~/ 2.~wn~ru 2. u uu'1ll.m~ru L 'YleJ'WVll'U1-S::uurn1 

" " 
'lJ'l::tl'UFIOJfl1YI • L'ti'1hJh11111 1-al~Lfi~ 

. mv 1 u'1m'IJPin~1 1::uum1tJ1:;nu t11::~V1i5.n1Yi t 'LI rn'l 

~run1wn1v 1 'IJ t/'l::n'UFlUJ111W , ... 
.n1v 1 'Uam'IJPin~1 mn'IJP1n~1 
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~~ti1Fl·Hn~ w /t-VV)! / 
. (.Ji'l'111'1~lJ hv~1L1ru) , ., 

i;\'1LL'lt1\J.:i.fif11'1ULYH"10 '1l'ltl.lWW1 L'tll'l 1 

. . 
cra1U"lEJf11'rncilJULYH3l ~~1'111J U'1::tl1::UJ'U~'1f111~~m1fimn " , 

,, ~ 'f t.J:p\J tFl'i·:Jn1'i 

··········~······ . ······················ 
('U1CJtU~ '1 '11'i'HIJ'1l'l) ... , 

1'€l'l~B1U1CJf11'j'11Uf1'11lJL'tJ\;l'i{lJ~n11Pin~ntl1::t1:uPin'tf1Yl::LCJ " . 
l'1 1 

x 
(u1vtl1::t11J L'll8'1t1lW) 

~ti1u1~m1'11l1rn1'UL'tJ\;J'i{lJ~m1Pin1'1tl1::t111Pin1'1TI::Lv1 L'tJ~ 1 
" . 
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n. • 
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(Sawo:>:i,no) QM~~~tll·IJl , ,. 
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• • 
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• • 
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' . 
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n. ~ 
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m. Ltl1'1UJ1tl 

fi1'Y~l.l1ru 

-1€1-

(9). 'l1'U~\11U1~"11l.J FHU~fl11l.Jfl11~11l\Jl1l.J \Jl1'Jlil'1B'IJ \J1~dh.JCH'1 bb'1~'Llb'V11'1fl1)Plfl'131 • I/ I I I 

"lJB'lL'lJl?IW'UVifl11?in~1 (fl.\;J.U.'U.) lii1'U1'U ~ l"l'U Pin~1Ub'V11'1rl 'IJl"l'11mbb'1~b~1"1tl1VieJbntJ1oVB'l lii1'U1'U (9)bT1 fl'U 
• '\J ,, 

'j'"JlJ Iv\!:> l"l'U ~1'U1'U c( l"l-r'l 

Iv. 'l1'U~Wlml.I (;1)11il'1B'IJ \J)~blJ'Ut:Ja bb'1~Ub'Vlf'llfl1'j?ifl~1"1JB'lB'Ufl'S'j:IJfl1'j"l n.l?l.U.'U . • . . 

II 
~1'\Jfl C\Jll TV'l 

(ii. ~w.l'U1bb'1~ b zjtll.J leJ~tlVl'U1'V1 \Jl1l.J.fl11 n1il'1JB'l l"lru~ fl)'jl.J n11~\1l (;11l.J\Jl11 "'iJ '1B'Ubb'1~fa '1'11'1 f111Plfl~1 
,f d lf:f 

'1JB-3b '1J\Jl'V'l'U'VJfl1'jf'lfl'lfl 

\!:>. L'1~l.Jl"l11l.JLoUl.JLL~~'lJB-31"lru~m1:1Jm1~111ml.J m11il'1B'IJ \J1~LiJ'Uc.J'1 LL'1~fa'Vlf'lf111~n~1 
"lJB'lL'1Jl?t~'U~n11~n~1 (fl.\;J.U.'U.) lii1'U1'U ~ l"l'U ~fl~1fo'Vlf'llrl 'IJl"l'11mbb'1~b~1"1tl1~eJb~tJ1oUB'l\Jl'1BW11il'U 

, '\J 

. ~-3L'1~l.Jni1v11-31'U~1l.Jnm ~atJ1~n'U fam'1 ~ru.n1V'l u1~~'V1B.n1V'l LL'1~611l.J1.n'Ui'1 1 u m'jtJfiu~'l1'U'lJB'l · 
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OjtJ dd Cf 

'11'Ufl-31'UL '1J(;]V'l'U'Vlf1111'11 n~1 
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L'1J\;l (9) ·LL'1~U1"111l.J-!m1rn .U1 hvv1'1.J1'Vl'Mtl1~ nm1l.JL oVlJbb ~'l 1 'Un1'rn~1-111LLG'l~m1~111 f11'j fiin'l31 ~'l L'1~l.Jni1ii~1'U 

'\J 

~1l.JbbG'l~iw.i'U1v'lAl"lru~'IJl"ll"l'1(;11l.JJ11)n1il"ll'eNL"ll\Jl~'U~n11~n~1a~1-3u\J1~~'VlB.n1'Y'i 
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'VI 
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Q Q ~ 

flru~m~ n 'j 'jl.J ni-s \Jl (;l\Jl1l.J\Jl )11il'1 tru LL'1~'UL'V1111n11 f'l1 n ~1 
,, ' 

"" "" ~ "1JB-3L '1J\Jl'V'l'U'Ylfl1'H'lf1~1 
QJ 0 Q c. q 

1il\1l'V11 LL 'U1'Yl1-:I f11'j\Jl(;l\;l1lJl'J'j11iJ'1m.JLL'1~'UL 'Yl Pin 1'j f'1 n~1 
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- fl(lJ~fl'j'jl.ff11'jbb'1~ 
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ct. .:iut1~~111ru 
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~ , 
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'VI 
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\11'U1'U ~ fl'U Lll'UL~'U <9lct,~oo 

m rhJn11l.ln1'~Ub'V113!'U8\lflNtn11lJfl11bL'1t 

8'U n111l fl11~~\il1lJ\il11'1'18'ULL'1t iJL '\11131 , 
~ .: d ~ ' 

rn1r1ni;1'UeJ\lL 'U\il'W'W'Yln11'r1ni;1 \;l1l.ln'1l.l , 
L 1\lL~V'Uffi~folJv'UVl:J.J1tJ \!:) fl~\l/tJ 
(ri1Ldm~tJ\l <9ll!:>o 'U1Vl/fl'U 'ii1'U1'U rno fl'U 

'11'U1'U Iv fl#'litJ) LU'UL~'U rnl,l!Joo 'U1Vl LL'1t 
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®1'U~'1m'l~ Outputs) 

- 1vt1'1~ ~o '1lv.:Jflru~m·rnrn'J"1 lJbL'U1'Y11.:Jfl1'J f11TWL'Yl!'ll ~~l'l'U.J~'1 

11 cl 11· ~ 

- 1'VC.J'1::: ~o '1JeJ\lflru:::m1l.Jn1':i :wm1m 'lllJLL'1J\I 

t 'Um':i ulj~V!u1~vtl1.:i~th~~'Ylcr.fl1-w 
~1'U~'1GlYiG (Outcomes) 

- riru~m1l.Jfl1':i"1LL'1~eJ'Un·rnm1':i n.~.tJ.'U. '1Jv.:i • 
0 Q.I ,% .d ~ al Cf 

~1tmn'\JL'lJ\;\VfUVln'11l3\m;1u1~C1l.ll3\m;1'1J'l:::Ltn L'lJ\;l G) 

"" 11 "11 .,.,J.., 11 ~ LLrl:::l.Jfl11:w1fl11lJL'lJ1 liJ 'UUVl'l..J1VlV!'UTVl lJfl11lJL'lJlJLL'lJ.:J 
'lJ 

L'Um1u~V11':iLLri:::m1~~m1Pim~n ri.:iL'1~:wrn1~ri1'U~1lJ 

LL fl :::~\ill'U1 eJ\I ~fl ru:::'l..J fl flf11'11lJ.fl 11 n\l'lJeJ.:J L 'lJ~~'U~ f11 ':i Pf mn • 
-vtl1'liJtJ1:::~'Y16mw 

Cf 
('U1E.JnJ~Yi'1 ~111Ulfl'V'l) ... . 

'HNtJel1'U1E.Jf11':i ~'WtJ.W:::LE.J1 L'lJ\;l C9! 
'lJ 

rn'J~\lbnl'l rn'JtJ'J~biJ'Ll~'1 

Lb'1:m1''j':i1 t.J\11'\..I 

rn1uLVll°l ~~mmm 

rn1~,un1n m1th~djum~ 

LL'1~f11111fN1'U 

LL'U'l..J':i1E.J.:J1'Ll 

LL 'l..J'l..J':i1E.J.:J1'U 
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I .c:::i, ll.I ll.I CV d c:I 

?1\IL?11:1JLLn~'l"l\9l.Jtnn11EJm~~uc.in?1:1J~'V16'Vl1\lfl11L 1tru 
... ' 

'tm\I 11'1L~EJt11t1'1'1n~'11i1fl'11'UL'1Jlil-W'UV1m1Pifli;1\J1~ri:1JPim~1YJ~w1 L 'U\il 1 

miiifoYJi'! ~~m:JJ LLn~\J1~Liim.mm1~~m1Pifli;1 , 
~~UiJ\il"IJeJU 1Fl1·rn1'~ 

., ' ., 
'U1\1?1111ffU'U'YI LLfn\?11 

v , 
6l' m.~ru:: 1FI 1 ·:in Ta ../ 1fl1\lfl111V!~ 01fl1\lfl11\;)m~€M 

V !,.lq I Q. V ~ ~ !I .c:f 

2 . Yl\9l.J'U1fl'1J.fl1'1"lc.JL 1EJ'U LL'1~?1~b?l1lJfl11~Vlfl11i'lfl1;1l°ti€!?111\1'1JVl 
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fl11:1J?l1lJ11f11 'Ufl11LL ~\1'1J'U 
I I V I • 

{Q .c:f II.I .c:f CV .c:f ' 

flntJ'Vl6'Vl 1 LL'UJYl1\l'Vl 3 \ilJ'l.IJVJYI 5 , 
I I IJ I 

fl'1EJYl5Yi 2 LL 'UJYl1\1Vl 2,4 ~1~l~Vl 2,4 
' 

auei..:im\il1;i1ua1un-nut"U\il~u~011fin~1 .Vu~ 2 m1u°1V111LLnifl.11~vim1fifli;1~ihh~~Y16n1Yl 
"' ... . 

~1~1viV1 5 

1 \ilnlfl:IJ 2562 - 30 nuEJ1vu 2s63 , 
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1. i-rnnnTm6l::mlP'li:.J6l 

611df1\11'Uflru~fl~1:1Jm1m1Pirn~1~u~u~1t1 n'U fouim ~:1Jc.inir:1Jf1viBY11\lm1L~EJ'U 1 'U 4 

n~:1J?111~m1L1uu1VJ~fl AB n1i;11vm rHU\ilP11?1\il{ iYIEJ1i'11?1\il{ LLn~.fl1'tfl~1\lth::LYli'l (n1i;1B\lflni;) 
, 'II • 1 

lJ I I IJ I 

1 'U1~vi'Di'uu1::ri:1Jfi fli;1tlV1 6 un ::iro EJ:IJ~ fl~1tJYi 3 TJlJVJ\I L u'UnTrn ~1\1m1:1J \il1::V!i1fl1 !X?lm'Ufi fl~ 

L ~'LI fl11:1J'1°1FI ru'1J€l \I n11tl1c.in fl11'VI ~?!Bu 1 u1i\J1~1EJ'IJu 1t1fl1111\1 LLf:.J 'LI 'W \9l.Jt11flrun1Ylfl11Pi fl~ . ., ' 
LLn~ fl11'11'1\lfl11:1JL oLJ:IJLL ~\l'V11\ll?11t1fl11lVlbb'1~'l.h::Lii'Llc.Jn 1 m::vi'uL 'U\il~'Ll~n11~ ni.;1 liln BVJ~'U fl11U1'U ltJU1tJ 

tjm1iJi)llii '11flfl11th~LlJ'Uc.J'1fl1TVIV1?1€l'U'Yl1\lf11)flfl1;11::vl'U'IJ1~.ff'U~'Ll21'U ( 0-NET) 1 t1tJm1Pimn 2561 

'1JB·rum~EJ'Ll 1 u h'1L~t.1t1"'\ln~ci'1um1t1L '1J\il~t1~m1fi fl~1iJ1::n:1JPi fli;1Y1::m1 L '1J\il 1 1~vru.ff utb::ri:1JPiDi;1tJ~ 6 

nc.inf111'lh~LiJ'U 3 fl~lJ?l11::fl11L~EJ'UiV!~fl~hJm1~LU1V!:IJ1tJ~€ltJ'1~ 50 '1JB;Jfl~ LL 'U'U'1€l.,'U 1 'ULL~~~?l11;fl,11 
L~v~i 1vi'LLn flUtlili'li?llili.1YJtJ1i'11?11il'5 LL'1::.f11~1~1\l'lh::L'Yli'l (.fl11;1el\lflt)~) 1'LI1~vl'UoU'Ull6tJ:IJPlfl°ef1UVl 3 

1~LLn .f11~11'YltJ flUt\il1311'11ili 1YIEJ1i'11?11il1 LL'1::.fl1°ef1~1\l'lh::L'Vli'l (.fl)~1eJ\ln~i;) 1uufl11Pifl°ef1 2562 

'11un\11t1 L '1Jvi~u~m1Pin~Tt.h:m11Pi ni;1Yl~w1 L -uvi .1 ihJ1EJu1vvm::v1uc.in ~lJf1'V1t'Vl1\lm1L~vt11 t1vi flfl~:JJ 
?111~fl11L~EJ'U~ 1 t1'Vlm::~u.ff t1 11:1J~\lfl1~ ~ti 1m1\IL~tJ'UL iiuF111:1Jci'1A ru'tJB \I n11U1f:.Jn fl11'VIV1?1 BU \u1-1J 

'\J , , .... • 

u1~ 1v'11u1 um111'1LLc.Jt1~\9l.Jt11~ru1nYJm1Pi mn ~'11~vh1fl1\lm1a\I L?1'1:1J LLn~ ~ \;ll'Ll 1m1 v m ~vruc.in'1:1J~'Vl ~ 
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< 

2. 11Plmh::'1-3~ , 
m'lf:.J51il (Outputs) 

1. L~€l~V1'18ULLn~Ulf:.J'1fll')'V1VJ?IB'U Pre 0-NET l.l'l1 mt1fl11~(;lJ'Uln'OJfl1~:1Jfl11L~tJ'Ufl1~'1eJ'U 
2. L ~ati..:im~:IJ 1 JX?lmUPlfl'tl1U1f:.Jflfl11'VIV1'1BU1 Ulm 'Ufl11'}r\9l.J'U le.Jn ~:J.Jt)'Vli'Vl1\lfl11L~EJ'U 
3. L ~€l'1~1\1'111ruLLfl~n1~\I htr'U~V!l) A1LLfl~UAfl1fl1'Vl1\lfl11i'if1't:l1 1 'Ufl11f.Jfl~::~'U 

" " " , 
f:.Jn~ll~'V15'Vl1·.Jnl')L~CJ'U 

4. L ~B~~fi~f11'):J.J'1\IL'1~llfl11ll~fl11:1JL oLJ1 hl?11ufl1~lVILLfl~lh ~ lfrw F..Jn 1 !Xn'Ufl) LL fl:: 
~ 'II 

'UflnlflJ 1u1 ').Jb~CJU~?IU h U.fl~ 1 i1n'U?llll~fl'(jjJ')lJUfllVILLfl~'lh~LiJftf:.Jfl , 
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6. um~t.J'UitJtJ1~mJPin't'11tl~ 61m¥-lnvia1un-l1'UL'lJl'l~'U~m~Pin'l'11t11~CllJPin'l'11'Yl~w1 
L'lll'l 1 ~tJanTVJV1'1vuvn~nTJPin't'111::vi\J"111~~'U~'U~1u (O-NET) VJnn~:iJ'111~m1L~t.Ju~ mnn1-;·fova~ 50 

~ , , ~ 

L~lJ~tJ'11~tJm1Pin'l'11 2561 

7. um1t.J'U.ff 'UiJ5t.JlJPlfl'l'11U~ 3 1 t1~-:invirl1un·n'UL '1Jl'l«'U~n1'~fln't'11tl1:m:wfin'l'1TYi~bt.J1 
l'lJl'l 1 ~t:J'1f11'VJ\il'1BU'Vl1'3f111Pin~11::~U'111~.rru~'U~1'U (0-NET) 'VJflfl~:!J?l11~f111b1t.Jtif l~lJ~'U'11flU 

d.I ' , 'U 

"' " f111Plfl'l'11 25611Bt.J~~ 3 

tJ'1Gl'YlCT (Outcome) 
' ' ,, 

1. ?1mtJPin'l'111tJ~'lnvii1tia~:iJ~VJ5VJ1-lm1L~t.Jm Yl:iJ~u 

2. meJ?IB'U ua~um~t.J'U m~~umrn::L-Murn1:w'11A'ru 1um1~\ilrn1L~t.Jum1?1au1 u 
~~ v 

.,. 
flrum'Ylf111Plfl'l'11 , 

3. LU1'H:l.J1tJ. 

tiati~l'l (Outputs) 
t/ I l.f I V I 

1. um~t.J'UitJt11~CllJPJn't'11tlVi 6 LLa~itJiJLit.JlJPin't'11tlVi 3 1 ua-:Jn\ilrl1un-:J1uL 'lJ\91-ViuYi 

m1Pi~'t'11tl1~n:iJPin'l'11'Yl~Ltl1 L "Ul'l 1 ~at.la~ 1001~-rum1·th~LiJu~run1't'l'11flf111'VJ\il?lffU Pre 0-NET 

2. ?1mtJPin'l'111ua'ln\il'11un·n'UL'lJl'l~t1~m1Pin'l'11tb~CllJPin'l'11-w::Lt.J1 L'lJ\91 1 1Bt.Ja~ 100 

tl1t1'1fl11'VJ\il?IBU 1 tJ1 m 'Uf111-W'~'Ultim1l.J~'Vli'Vl1'lf111L1t.Jt1 
· 3. mLLa~ufla1m'VJ1'1m1Pin'l'11 1 ua-ln\ila1un'l1u l '1Jl'l«u~m1 Pin't'11th~mJPin'l'11Y1~Lv1 

~ , 
L"Ul'l 1 ~mm~ 100 i1'1li'~LLa~n1'1-lh1um1vm~~utJaalJ~VlBVl1'lnTH~t.Jt1 

4. mLLa~uflmmm-lm1Pi n'l'111 u'1-:Jn\ila1un-:i1'UL 'lJl'l~'U~ m1 Pi n't'11tl1::CllJPin't'11-w~w1 
~ , 

L"Ul'l -1 1mrn~ 100 iJm1lJ1m1m-U1 h~1'Um1i'viLLa~tJ1~LiJ'UtJa 
~ 

· 5. erL1t.Jt1)~vlUi'Ulllit.JlJPlfl'l'111'1Btl~tl 1t1~'ltl\il'11Ufl'll'UL"Ul'l«lJ~f111Plfl'tI1U1~'1llfifl'l'11'Y'l~bV1 
··• \I 

t"U\il 1 1ava~ 1001~-run1'H"11Vl.Jfn1lJ'W~BlJL ~B)v-lfom1th~LiJt1 PISA 2021 

6. um1vtJ.fft1th~Cl:iJPin't'11tl~ 61t1~'lnvi~1un'l1m-uvi~t1~m1Pin'l'11th~ClllPin'l'11'Y'l~Lt.J1 
,, ,, 

L'lJl'l 1 lJtJ'1f11Vl\il'1BU'VJ1'lfl11fiff'l'111~~U"il1~-LJ''U.yjtl~TU (0-NET) 'Vlflfl~ll'111::f111l~t.Jtl1 lJ1flflll~BtJ'1:: 50 
cQ , , '\J 

L~:!J~'U'11f1Uf111Plfl'l'11 2561 

7. urn1tJ'U.ff t1iTlitilJPin't'11ll~ 3 1 t1a-:in\il'11urn1'UL 'lJvi«u~ f111 Pi n't'11tl1::Cl11fln'l'1l'Yl~Ltll 
I.I ti ' II 

. L"UVJ 1 ~tl'1f11'VJ\il'1BU'VJ1'lfll)Pifl'l'11)~~U'111~it1.yjtl~1tl (0-NET) Vlnmi:W'111~f111L~t.Jt11 Li1ll~tl'11fl 
. _, . , , \I 

tlm1~n't'11 2561 1atJa:: 3 

timrYl5 (Outcome) 

1. '1mWimn1w-:JnV11m1a~ 100 :iJminTil.h::ciJuArun~~b1t.J'UVi:iJ:m1>mrnM'VlLYitJllnu , " ~ 

2. ri1cr'1eit1 LLa~um~CJu1eiva~ 100 m~wirmLa~L-Hum1J.J~1A'ru1'Um1~\ilrn1L1t.Ju 
~" v 

m1r,=rnu1ul"lm11't'1~ 21 

3. ~U~~11'1tnt!Plfl'l'11llrl~F11~'1B'U1vt.Ja:: 100 '11ll11ClU1r.Jrlf111'VJ\il'1BU 1 tJ1 m 'Uf111 
~ "" d CV· d 

11-lbbe..J'Lll viei'Y'l~'U1~run1'Wm1Pln't'11 



-. 

1 th~'11lJ~bL"-:J '1¥1-:im1m ii11" L~tJ1tlUf11'H'lV1'1BU , 6u11AlJ 2562 
II IV 

f11'HJ1t1-&'t1 tl.1 f11161BU NT -a't1 tJ .3 f11161BU 

0-NET .ffu tl.6 mi~.fft1 lJ.3 f111'1BUeLJB'1BU 

lJ1~111tlf1'11-:J -... 
2 ~V1'1BU PRE 0-NET 6m1AlJ 2562 

3 l Lfl11~-MtJ'1f111'Lh~UJm~~U'111~ (o-NIT/NT/eJ1tlBBf1 LlJ'l'.f1tJ'U 2563 

L~wWi'.ffu tJ.l) 
4 0-NET mi~ NT WARD lj'U1fllJ - llfl'U1tJ'U 2563 , 
s L~~fi.!A11ll'W~alJ~L~vuL~a1a.:iruni1tl:aiJu iiu1Al1 - D~t11vt1 2563 

PISA 2021 

6 '1-:JL"1~lJ'1UU'1~'Ufl11lJL-LJ'lJLL~-:J~1tlf111lV1LL'1~ iJ'U1fllJ - iJ~'U1tJtl 2563 

tJ1~LiJt1ml 

7 tl'UCJltJ'U 256 3 

5. -:irnh::1nru 
" -:iutl1~mru 300,000 U'l'Yl ~-:iu 

d ... 
'YI ffi)f)'j':jlJ 

" 
1 ~VJ'th~"lllJ~LL"-:Jf111~V1'1BU 

2 '1vi'1BU PRE 0-NET 
I I II 

1. fl1"1tJLBf1'111'lJ8'1BtJLrn::;LmW 

3 l~~~UJ~~U'11~ (ONET/NT/eJ1IDJf1L~truWl.fft1 tl.1) 

~,1.n~1EJ ~-lll 
1. rl11\JLcilJ11EJ'11tlel1tlBBf1l ~tJtl L~.fft1 \J.1 '1'1t11t1 30 LcilJ LcilJ'1~ 

'U 

200 U1'Yl LU'UL~tl 6,000 Ul'Yl 

2.l°i11ULcilJ11CJt·.mf111VlV1'1BUVl1-:Jf111Pif1i;11~~U'111~~tl~tl~TU 
v ~ 

(0-NET) ~Tl.l1tl 120 L'1lJ L'1lJ'1::; 200 U1'Yl LUtlL~tl 24,000 UTVl 

" 3. fi11tJ L'11111 C.ltJ'1 f111th~ Lil tlflJ llJ'1llJTH'll1t111'U'lJB-:J~ b ~ tJ'U v ... 'U 

1~~u'111~ (NT) ~1t11t1 120 L'1lJ L~lm~ 200 uTv1 Lllt1L~t1 24,000 

Ul'Yl 

" 4 0-NET bb'1~ NT WARD iJFi11i~1t.1 v],:iij 

L ri1'1vil'i'1 t'111.:i1'm1'11'u h-:iL~t.1u~ntJ'1m1'Ylvi'1au1::;vl'u'111~ L ll'U~ 1 

'lJB-:J '1Yn.J. YJ~W1 L 'lJ~ 1 ~l'U'J'U 6 eJtl eJ'U'1::; 1,500 Ul'Yl b lJ'Ub~'U 
9,000 Ul'Yl 

v < II 

1"1tlt1Vl bbfl1~1 , 
v < II 

1'1'U'UV1 LLfnm , 

., ' ., 
1'1tl'UV1 LLffWl1 , 

V < II 

1'1t1t1Vl LLrnm ., 

v < II 

1'1'U'UV1 LLmm , 

~ mh:: ll1 ru 

5,000 

67,800 

54,000 

-
9,000 



.. 

5 ll'l~tlllfl1111Yi1'vll~l1tJ'LlL~B1eN~Ufl11U~lil'U PISA 2021 

6 

" 
1. A1B1....,1) B1"vi11'J1.:Jll'1~lfl~B.:J~l1'11"11'U~l-U'1~1lJ'lh~'tllJ ,J1t11°l.J " , 
120 fl'U fl'UG'l~ 130 'lJ1'VI ..ij1'U'J'U 2 i''U L U'Ul~'U 31,200 'IJTVl 

2. ri1ci1mBm11TU)~f)ffl.Jf)1)€J'IJ)lJ '1'TUTU 120 'tlVI 'tlVl'1~ 200 'lJ1'VI , , 

LU'Ul~'U 24,000 'IJT'll 

3. ri1'1J!)llii.:i1t1ci1.:inmflru~Y11.:i1t1 :5TUTU 10 fl'U l'U'1~ 200 1.JTYl 

LU'U.l~'U 2,000 'lJ1VI 

4. ri11'a~v1'lmt1m1vu1l1 5,ooo u1'Vl 

ci.:i La~:u~tJ'lJ~'UlJfnllll .Uim ~.:iti1'1t1 n11l~LL'1~U)~ llJ'U~(I , 
1. ri1m1;11) B1"vi1111.:iu'1~LFl~B.:i~11"11t-t~'\J~l-U'1~1lJ'lh~'1lll ,}TU1'U " , 
100 A'U Aua9 130 u1'VJ '1'1u1u 3 i'u Lum~u 39,ooo u1V1 

2. ri1ci1mvn'111'lJ1~f1BUfl1)tJ'IJ'jlJ ,j1u1ti 130 '\!VI ·1w1'1~ 200 UTVJ , ' 
Lum~u 26,000 u1YJ 

4. ri1t15llii-nuci1.:inmAru~Yhnu :51u11J 10 At.t 1't1'1~ 200 'UlYl 

lllm~u 2,000 u1YJ 

5. fi11''1V1ffimum1vu1" 5,ooo u1'Vl , 
·6. ~f1'lj1VIHULMtnn'UhhllmlJfl1)1~Lrn:;tJ)~Lii'UC-.m 30,000 'lJ1'Vl 

" " " 6.1 ri1Lum~v.:i'11-.,.,-r'UFJru~Pin'lj1~nu '1'iu1u 20 AU fl'U'1~ 240 
'U 

'U1'VI LU'Ul~tl 4,800 'lJ1Vl 

6.2 fi1t71ll'u·H1tJt1\il"l t1fl1'H~t1·vn.:i "il1u1u 2 A'u ri'ua~ 1,000 u1YJ 

L U'Ul~t.I 2,000 'lJ1'VI 

6.3 A1TI~'U1l'l11Llf11lJn1)l~ll'1~'lh~dhJt:.J'1 23,200 '\JT\/l 

. . .... -~. .. . . .. 

ri1 

L U1'Vll.J1El 

r.rnti5VJ (Outputs) t.im-J5vi (Outputs) 

l Yi B ~ vHHl u LL a~ U 1t:rnn1) urn1ut1iirth~~lJPim~nti~ 6 

'Vl~'1V'U Pre 0-NET m1.al:u m1~-&m1'liu11Pin't'.nll~ 31u 
.., .. "" 

nT:i'V'l~'U1ff-ilf111lJfl11L 1 tJ'Un11 

~v'U 

" ' v v 0 v 4 cl 

'1-.'.l n~~num1uL 'lll'l'Yi'U'Vl 

m 1 Pi f1'1'.11U1~'111Pifl'l!tTl''l~LEJ1 

L'U\il 1 ·foum~ 100 hH\Jm1 

tJ1~d.JuAru.nTw'11nrnTYl~'1B'U , 
Pre 0-NET 

100 

62,200 

102,000 

300,000 

• 
""'"" . 15nT'i 

th~tii'U 



D 

L ~el~\l L'11lJ 1 ~'1 mu Pi f1~1U 1 

C.J '1 n 1) 'YI ~-H ei u 1t11-rlun11 
Q.I Q.J ~ cl 

Yj\llltl1C.J'1'1lJq'Ylu'Yl1\lf11)L )tJ'Ll 
,, 

Yl~LCJ1 L'U!11 1 1eJCJ'1~ 100 

tl1c.JG'ln1)'YJ~'1m.J 1tl'l mum1 

'YI 1.:i m1 Pi mfl 1u f11) CJ m ~ tilu fn'jfl fflj1tJ )~ {llJfl mnl'l~ w1 
v ~ c::.1 II . .c::I V 

C.J'1HlJq'Ylu'YJ1\ln11LW'Ll L'U!11 1 )eJtJG'l~ 100 lJ'U1qjLL'1~ 

0 fi1'1h 1-umwm~til'UC.JG'l~lJ~'YI~ 

L ~ei~~nvm)lJ~\lL'1~lJi°l11ll~ mLrn~ui°la1m'Yl1.:im)PJnt;11 u 
'IJ 'IJ • . " ' 

i°l11lJLoLJ1h~1'Llf11)l~ UG'l~ ~ \l n ~ ~ 1tJf1\l1'LlL'U111 W 'Ll VJ 

i.h~ LiJuC.Ja 1 ~num LL a~ m1?lnt;1th:mllfln't;1Y1~w1 
'IJ 

'Ui°la1m1uh.:iL1ti'Ll~H'Uh '1~ L'U!11 1 ~eltJG'l~ 100 ~1°111:1.J~ 
, ~ \I 

1 ~nU'1lJ1~f1"1JlJ)lJUffJmLG'l~ i°l 11lJLoU1Lv;}1'Un1) 1 ~LL '1 ~ 

th~LlJG'lC.Jfl tb~LiJtlC.JG'l 
.:ol q "' I.I .:::I 

LYlelL!111tJlJi°l11lJYl)vlJ~L Wtl 
" Q.J Q.I v ~ !I 

1~~U"ll'UlJ6tllJP!f1't;1!ilvtl!11tl 

1'Llf111-ru n 11tl )~ dJu PISA 

2021 

" 1'.cl v""' ~ 

C.JL1CJ'U)~~'U"lltllJ6CJlJP!f1't;1 
'IJ 

l'rnmiu 1u~.:in~'11t1n.:i1m'U!il 
J'd "' tJ "' Yltl'Ylf11)P!f1~1 'j~{llJP!f1t;1'1'1~LCJ1 

L'U!11 1 ~ewa~ 100 1~-run11 
c< ,, d ... 

L!11 Wlli°l11lJYl1vlJL Ylv1V\l1'U f111 

.tb~LP~.P.1.SA 2021 · 

iTm1t1u.ff~fillPlm:ntJ~ 6 ·~0L~vuiuth~{llJ~nt;1tl~ 6 1u 
tu~.:in~"1trn.:i1m'U111~u~ ~.:iti~~1trn.:i1uL'U111~ti~ 
fl1)flf1't;1U)~{llJflf1t;1'Yi~Lm f11)~f1\;1th:mlJ~f1't;1Yl~LtJ1 

... " cf .., 4 Q.J 4 

m 1P! n~11 ~ ~ 'U"ll1 !il 'U'U Yi'U ~1 'U ... 
(0-NET) (0-NET) Vlf1f1~ll'11)~f11)L1CJtt~ 

. • , \I 

' "' 
mnn111'eiva~ 50 LTill~t1v1ntJ 

f111Pifl't;1 2561 

., . ... . 
~\ln~'11t1n.:i1t1L'U!ilWtlYl '1.:in~~1Uf1\l1tlL'U!i1Yl'UVJ 

v "' 

m1Pin't:l1w~u"111~-Uu~u~1u 
" 

ri1 

L U1Vlll1E.l 

100 

100 

100 

100 

70 

• 

70 

LLU'Ufa'YJP! 

!1111vHBU . UUU!1111vHv'U 

11tJn1) 

LL uum1vHeiu 

11tJf11) 

LL 'UU!1111v'1el'U 

11E.Jf11'j 

l.L U'Ul'l11v'1el'U 

)18f11) 



(0-NET) 'VJf)f)~1J'111~f11'j (0-NET) 'V!nn~1J'111~f11) , , , , 
L1v'U1 L~1l~mnn u L1v'Ui L~1l~'U'11ntlm1Pinij1 

\I \I 

m1Pimn 25611ewa~ 3 25611'ema~ 3 

., ' ) t.Jaffl'lv (Outcome 

'1m'U?imfl 1'U'1.:in~n 

.. JI "' q 

fl1t.J'1B'U LL'1~'Uf1L 1V'U 
\1\1 

m~~tl'mLa~L~'Um111'11A'f1! 1 'U 

m1'1~m1L1V'Uf111'1B'U1'U 0 .. 
PllJJ'J))'bl'VI 21 

... "" "" t-Ju1~11'1mu P1n'bl1 ua ~ m \I . .. . \I 

'11~1':iC1u1~an1:'Vl~'1B'U1lJ1~ 
1um':i11.:iLlt-J'UL Yim~·~m 
rirum'l'lm':iPimn 
' 

i:.Ja-a'wtl (Outcome) 

mn'UPim~n1'U'1.:in~1ema::: 100 

ijt.Ja nTnh~ LihJfl rurn-w r.J L ~ tJ'U~ 
, \I 

q " ~ «LI 

lJ"1m~1'U'VJVIL 'VIVlJn'U ... 
II u .q JI 

fl)C.J'1eJ1J LL'1~'UnLW'l.11BV'1~ 
\1\1 ., ~ 

1 oo m~~'lJmLa:::L ~'lJ 
m1lJ~1R'\J 1 'Un'1'1vim1L1vu 

m-:i'1ciu tuP1i;i111'bl~ 21 
" ..:::.. • cw !I' 

f.J tJ ')Vf1')'1 C"ll'lJPI n'bl1 LL a~ fl 'j f.J a B'lJ 
v • ~v 

... 0 

':iava~ 100 a1m':iC1'lJ1t.Jam':i 

'VI VI '1 B'U L tJ'l m 'lJ n1 ') 

aLa'lJB Lfl').:}f11';j 

\I 1f ·' I 
I ;;>' 
It/ 

('lJ1.:J'1111'1U'lJl'i LLtl1"11) 

rh 

dhm.J1t1 

100 

100 

100 

, 
~mnuL 'Vl?Jn ~1tl'n.:i1m 'UVl~'lJ~m':i?imrn.h~fl1lPim~1TI:::L11 L 'U!?l 1 

~-Wu~~'tl 1ri1.:in11 

~ .. 

('li1vth~mJ L~tivmti) 
~o o v ~ .J ..:s ~ 
~mu1c..inTrn1un.:i1rn 'U!?ll'l'U'YlnT:iP! m~1th~ m.mnij1l'l~w1 L 'U!?l 1 

LL 'U'UUL 'VI?! 

LL 'lJ'lJl'l'j'J'1'1B'U 

11 EJfl1'j 



tff~~m'j 

mfaJ/viti1 £J 

-:i1tJ~'1tJ'tXl'ltlfl'fi:!JtJflb~EJ'U 1::!vl'Ub'1Jl'l«'U~fl11Pim~n \J'j::!"il1tJfl11~m~n lvct'brn 

'Ll b 'V1!31~~1'11:!J bb'1~tJ'j~bDtJc.rn m1~ ~ m1Pimn 
' 

~11J111~'j~1'U .. 
td QJ l/Q 

t1'VIGf!1am'VI kl 'Y'H•1m1flrum'V'lm 1EJ'U 
' , 'U 

91 ii d ii 11 Q.J q ti' 

lil~b'U'U aw~. m'U'Vl (9). "J~b'U'Um'U'Vl'1fl~mbb'1~m~'U1'Ufl1'jbW'\.J'j 
' d3 11 1U 'U 

~n~ru::tfl'j~n1'j D 1m'lfl111'Vlll 01fl1\lfl11~m~B\l 

.......................................................................................................................................................................... 
., 

G). Vi&lflfl1'jbb&l~b'Vl~~&l • 

fl11~w.J'U1tJ m~ tl'U 1 m~flnJJl1'V'l m1Pimn 1 m~\911:!Jm\911'51'UtY'U m~'Ul'U fl1'jb'1 EJ'U fl11~B'Unm U'U , .. 
m~'U1'Um1~~1r1~~~~ m1~~fl1'jb~CJ'U~~B\l~~~b~t1'UblJ'U~1r1~ b-U''U 1i1-Um~CJ'U1~'1-:i~atJl)u~"J~-:i bb~1-:i'Vl1 
rn1:1J~~lCJlTifl11~i.Hn fl'Vl'11 t1 bb'1~tl1rn1:1J~~1~mth~ CJ fll'lL m i1bn~tl1~ 1CJ"l1'UL 'U~ll'ltJ1~"il'Tfo 'UB fl"J1 fl~ 

'U I 'U , 

fl11ci\lb~1:!J 1 ~'LI n b~ tl'U 1~ b oLJ1~1:!Jfl11bb ~\loLJ'U 1'UL1Yi~1-:i I v-:i b ll'U fam~~~ ~1'Vl-r'Utr n b1tl'u~1~i11B fl1~1 'U fl11 

LL~~-:iaan~-:im1:1J~1m'jt1m:1JPi'flEJm'V'l'1JB\lL~CJ'U 5m~.:iv.:i b ll'Ufl11~~1.:i LL 1.:iu'U~1'1 h 1 i1bn~Y'l~.:i bb'1~ri'1~.:i h 1 'U 
cu Q.J .:::ii .:::ii v 

fl11V'lw.J'U1fl nJil1V'l'1JB\l'U flb 1EJ'Ue:Jfl~'W 
' 

~1tJfl\l1'Ub'1Jl'l«'U~fl11Pin~1th~t1:1JPimnw~w1 L'1Jl'l (9) 1\9lm~vi'W'rnL'1~L~'Ufl11:1Jci'1fi'qJ'1JB\ln"Jm1:1J 
\911:!J'Vl~ n~ 1'11 bbfl'U flm-:i m1Pi fl~1~'U«'U'51'U V'l'Vl uPi' m1'1J \v<f<f © ~.:i 1\9l ~~\l1'U ~'1tJ'tX \91t1m1:1.Jt! m~ EJ'U 1~vl'u 

'U .. , 

b'1Jl'l«'U~m1~fl"cl1~'U b ~e:i 1 i1~m'UPimn1'U'1.:in~ci'1ufl.:i1'UL'1Jl'l«'U~m1Pifl"cl1tJ1~t1:1JPifl"cl1Y'l~bEJ1 L'1Jl'l (9) 1\9Jij 

fl11bb ~\loLJ'Ui1fl"cl~~1'U ~'1'1.J'tXl'l tlfl11:!J ~1'UeJ1~V'I bb'1~~1'Ul"l11fl11 b ~ eJ~'U ~1'UV'11~ 11'/JU ru Li1'U'1JB\l~'Ubfl~1 
~'1Jfl1'1~ b L ~m lJm1Yi1i1t!m~EJ'U1vi'LL~~\leJBfl~\lfl11:!J~fl11:!J~1m1t1 zj\ltJ'\.J LU'Uc.J'1~1b ~"J'1Je:Mf111~~ fl11Pifl"cl1 

'U 

~mcr~e:i'U~1m'jfft111 tJtJ1~fleJ'\.Jfl11vl1~'1\l1'Ub ~.:itJ1~~ mh ~e:i"1lm~B'UlVJCJ'11'U~ bl'1~ bc.J 8 bb w~c.J'1\l1'U~1'U 
'U'U .. 

fl11~~fl11~fl"cl1~'11 f.J\911~161'~nJ"l1'U zj\l'Ue:Jflb V!-UB"J1flfl'11bb ~\loLJ'U 1 'U1~vl'\.JL '1J\9l«'U~fl11~fl"cl1 bb~1 EJ\l~eJCJeJ~ 1 'U 
'U 

fl11flV1 b~eJ fl tJ n b~ f.! 'U ~ bb ~\loLJ'U'1J'U~ b~l3lbb~Gi ~ n"J fl 1'j:!J 1~\loLJU\;)B1 'U\l1'U ~GitJ'tXl'l tl fl 11:!.JU fl L1 CJ 'U Wvl'\.J'1J1 ~ 
~a1tJ~1EJ 

~&l~~\91 

ih11 bb vitnT m1f.!'U1~vl'UU 1~'1:!J~fl"cl1 lJ6EJ:!J ~fl"cl11'lv'U~'U 'LI m~CJ'UL1EJ'U~1:!J 'OJ 1 n h.:iL~EJ'U'Vl flfl~:!J ' , 
11\lb~CJ'U boLJ1~1:!J bb ~~oLJ'U bb'1~bb~Vl\ll"l'J1:!J~1:!J11t11 'U~1'U~fl"cl~l"l11fl1) ~1'U ~'1tJ~fl11bb~Wl\l bb'1~~1'Ui1'fl"cl~ 

"' . mrnwli 

'LI n b~f.J'UJJ!',.J '1~1'U"il1flfl1'rn ~.:i-U''UP1'1'\.Jvi'\9lbi m11lii'n b~(J'U ~'IJ~'Vl1'jbb~~flru~m iJ'lJ1 rur\'1~.:i h brn~ 
'U " v 

fl11:!Jfl1flflD1"il1 W.J'1-:J1'U ~1'Ul'111fl11 ~1'U ~Gi'\.J~ fl11 bbMMbbl:l ~~1'Ui1'n"ft~l'IJ1~V'I~ bn~ "il 1nfl11b.if1~1:1J fl1'j 
'U 

LL ~.:i-LJ'tJ~Gi'l.Jvi'l'l t1m11l 



Q'l, LU1Vl~1el 
lll "' 
~1'U~~~~~ 

m.@> 'Llm1CJ'Ll~b lJ'U~1bb'Vl'U1~~'ll b'IJ\91~'U~~nfl'Ll H1b .U1~1:um1bb ~\1-if'U 1 'Ll bb~vNBB n~\lm1:u~1m1ti 
1 'Ll~1'Ll1·1nm1 ~1'Ll~au~m1bb~~\lbba~~1'UV!m~~1'111~~ 1 'U\11'U~auir\91tim1m~~u b 'IJ\91~'U~m1~m~1 

m.® 'Llm1t.1'Ll~L<U'111l.JLb~\loLJ'U1~~'LJ'lJ1~ 1~1''ll11\ll'1b'Vf1m1J'Vl€l\I €J~1\IU€Jt.J~€lt.J'1~ cto 'IJ€J\111t.Jfl11~ 
tJ I I CV 

b 'IJ1)1l.J bb 'IJ\l'IJ'U 

' 
'Llm1CJ'U ~u1m1bL'1~fH1J~flTViblJ'Uli1'1Lb'Vl'UboU1~1l.lfl11Lb~\16if'U1~~'llfliJfl1fl ~eit.Ja~ ~o iJ'U1ty 

~ ~ ~ 

n1~\I b"iJ bb'1~ fl11Wl1flfliJh b 'Ue-1'1\11'U~1'Ul'lJ1fl11 vl1'U~'1U~n11bb~~\I bb'1~vl1'UVlfl'l'.f~l'lJ1~~~ bfl~"iJ1nnT~b oU1 
~ 

~1b'Ll'U\11'Ulfl1\lfl11\11'U~auir\91'1n11:UtJm1CJ'U tJm1~n'l'.!1 lvctbm lvctbm 
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®· Plfl1'1LL 'Ul'U btJ'UltJ vll'Ufll'J~~fll'JPlfl1'1L ~E:l~l.J 
fllll.J~ll.Jl)tl 1 t! fll)bb ~'loLJ'U'lJB'IU'J~L 'Vil'! ~ll.J':\JV!b U'U 

' 
?!'1'1'1. tl1~~1u\l'Utl1~mru iv~m ... 

oc. tJ'~:::~rn~\l'\J!]'\Jitim1-Vrnri~ei'Um1~~m1b~t1'Uf 
l'Vltllf111Al'U1ru ru ~ei-:itl1:::'1Jl.WIBEJ'Vl"11\I '1'1'fU.Yl:::btJ1 

' 

~l'UTW Gl l'U 

-fl~~'1el'Ul'Vlt11fl11A~1mru l.J.Gl-m ,\'1uTU Gl l'U 

., ( 

n:J.Jm~'U6 lv~m 
' 
"' l.J'Ulfll.J lv~m 

"' l.J'Ulfll.J lv~m 

-

VI~ 'W-.fll fll.J ©~m 

., ( " 'U1\1?!1161111~'U nf11V11ru 
"' ., ( ., 

'U1\1?!1161111~'U nmvt1ru 
"' ., ( ., 

'U1\1?!115111'J~'U nmvt1ru 
"' 

LL'1~flru~ 

., ( ., 
'U1\1?11151111~'U mnvt1ru 

ct:. 11v£'l:;LBf.l~m11-V.:iu1.h:;i.nru 

-.. 

'l'Utl1~mru•nn LLtJ'U'll'U~~fl11Pifl1'l~'U~'U'1l'U ~lirfl\ll'UL 'll~~'U~fl11Pl fl1'1tl1~ til.J~ n1'1~~rn1 L 'll~ ® ... 
· · 'lh~'11u\lrnh~mru lv~m ':\ll'UTU ©oo,ooo 'Ul'Vl (ffe:J'ILL?!'U'Ul'Vlt1'1'U).Ji~muw•h 1 ~~1u 191\ld 

"' 

ih°in'l'li.J .:iut.h ~:in ru 'Vli.11m 'Vili! 
(9). fll'jU'i~'IJ:J.J L ~\ltl n't'J~ fll'JoLJ'Ubfl~e:i'U m1-:5'~fll'J L~ CJ'LI -D VJ CJ 1 fl1 "JA1'U1ru 

' :;.J ~ 

"Codino" ~1vt1'u~Bl'U1eJfl11L 'J\IL~E.l'ULm~fl'Jl'IJ1fll'J 
~ ~ ~ 

R1B1Vll'Jbbf1~B1Vl11l1'1 ifB1 '1~ <9lmo 'Ul'Vl/l'U '<il'l'Ul'Ll ®~o fl'Ll Lth.IL~'U klcs:',uJ/oo.-
r----~~~~~~--~~'---;-~~~~~~~~~~~~-+~~~---...:. 

l!J. fll'JU1~~ll L ~-:itli]u'11 n l'JoLJ'l.l Lfl~ e:J'U fll'J-:5' ~ fll';l L~ m.J i1'Ylv1 fll';l fi'1tJ1ru 

"Codino" ~1vt1'um~?!eJ'UU'1l.JltJ 
:::. 'U'U d.9 ,, 

R1B1Vll';lbbf1~B1Vl1111\I ~e:J'1 '1~ (9)bf10 'l.Jl'Vl '<il'l'Lll'U (9)00 fl'Ll bU'UL~· I 1 "' eim,o 0o.-
i--~~~~~~~~~~-;--~~~~~~~~~~~~--+~~~~--~-+~~~~~ 

m. fll'JU';l~'IJ:J.J L ~\ltl n'lJ'11 fll';loLJ'l.l bfl~ffl.lfl11-:5'~ n11 L ~eJ'Ll ~1'Yl u 1nl';lA1'U1 ru 
' :;.J ~ 

"Coding" ~1vt1'u m ~ ?!'i:l'U';l~~'l.JU';l~tilJPlfl1'1~ e:J'U ~ 'Ll LL fl~ m ~ ?!E:l'U';l~~'l.l 
'U'U 'U'U 

U';l~tillPln1'1~t1'Utln1u 

-· .. ~I ... ~ •. 



·' • , 
- bll -

tt:. nT~tl1~·1nJ b ~-'.ltl n'U'~ m1<LJ'u bfl~ eru m1~ ~ m1 b~ tJtJTI'VltJ1 m1f11t11 ru 
' d..J ~ 
0 Q.J ii Q.I CV .:::ti 11 

"Codi no" 611vt1ume-i?le:J'U1~~'UlJ6tJJ.Jfilm~11?1€JtJl?ltJ 
::i ~ ~ ,, 

~1€J1V!11bb~~€J1vt1111-'.l rie:i1 ~~ C9lmo u1'Vl ~1tJ1'U C9loo fltJ bllm~ti 

C9lOO U1'Vl 

' 
-'Ve:Jtl1~1tJ'Vln11tJf111-

' 

rrl. ~~~f11~11~~1~ju 

@m,ooo.-

d::@,ooo.-

{;")/o,ct:oo.-

m,@oo.-

1£100,000.-

bbU'U~111\J 

bbUU~-'.lbf11?1 

(9). eru'1vt11 bb~ I f11er?le:i'U1'1111'Vlti 1 m1fl1m ru?t1m1'1~ ~ m1 b~titi m161e:i'Ll1~ e:i 81-'.JiJtl J~~'VlBm~ 
'\I r CU\I 

m. mer61e:i'UiJnVi~1vtfof111bb'1mtl~tJ'Ub~tJ'Ll1'~1'U Codino 
'\ICU CU ~ 

~. um~tJ'U611lJ11fl 1-tlnml1-'.J1~iJt11~1ti'1lU~1'U~m?l'1J.Jf111b~tJtJi Coding 

iiL~1R~~m~ 

( m~~l: a1rn1Jow I .. ' 
i.IO o V ~ d ~ 4 

1eN~€l1'U1tJf11161Tunnu b 'Vti1'Vnrnm1filn'lS1tl1~flJ.Jfiln'lS1~~btJ1 b 'V\91 (9) 

( 'U1 tJtl J ~ f)JJ b ~€JV!lJ€J ) 
,, ' 

~ eJ1'U1 CJ f111~11J f1-'.J1'Ub "Ul?l YitJ Vl f111 ~ f1'1STt.h::mJ.J~ f1'1S1~ ~ btJ 1 b "U ti1 l9l 



zjBbA1~fl11 
bbc..J'\N1'U .... "' "' i"l\9lJ'lJ1Aruf11'V'lc..Jb J"tJ'U 

' '\J 

~\9lJ'U1rirufl1'V'l'UB~~b1tJ'U 1 ~ih1n'\'.J~ m1b~tJ'UTI 'U f"lm1T1~~ lv<9l l1m1iib U'Ub~f"l 
' '\J '\J 

~1'Ul6l11fl1Tt111tJ~m161~1~~lilm1i1611m1n1 'W fl11bb ~~<LJ''U 
'\J 

IS'd CV ii C/I I 

flG1tJVJ5VJ Iv 'v'l\9lJ'U1Arum-wm W'U61m1?11~1'U6'11flG1 
, , \J \I tJ.JJJ v 

~\9lJ'U1Aru.n1'v'lfl1~U1'U fl11b1 CJ'U{J"~ ~U<LJ''U ¥1'U~1'U ,6'1{1~~1il WJ1lJ6'11J.J11'11 'Ll fl11 bb ~~<LJ''U 
' '\J ... 

~n'\'.Jru~ 1m~m1 bfi11~fl11~Bb ~B~l?l1lJ~1'U'U bCJU1CJ6(JB~ 61'W1j. 

'tt1'l11 tJ~1'UVlfo~lil6dff\J 

~1U~lil6dff\J bfi11~fl11 

n~ii-0 b VJf"l ~lil\ll1J.J bbG1~tJ1~ biJ'Uc..JG1 m1~ lil m1 ~ mn 
' 0 ,,, 

'U1~6lJ'U111ru A1 b J"B~ 
'\J 

C9l \llG'llAlJ lvctblv - mo tl'UCJ1CJ'U lvctbm 
' 

G>. l1~nm1u6'1~b'Vl\ll~6'1 
~ IJ II I 

~1 CJ ~1Ufl~1'U riru~ m1ii n11-LJ''UVi'Ll~1'U 9J~~1 b 'Ll'U m1 '9!1 ~m11' n~.n1'\'.J11 VJ CJ bu e:i~ 1 m~'tJ lil1~l'U ... 
. .n11~n 1 VJ mb vi~6l11~ tJ lvctbm fa CJU':i~flBU ~1 CJ n9Jm1ii fl11Alil b~ B fl~ B1'U1 CJ fl11~1U fl~1'Ub 6(]\ll~'U~ fl11~n~1 

'\J 

~n'\'.J1fa 'Vl l'ln bbG1 ~6'1m'Ll~n'\'.J1~~~ b611iirirumi"I bb6'1~mm~1'U m1~n'\'.J1~tJ1~6'1u c..JG1 ~1 b ~9J 1'1?1ntJ1~6'1~Ab ~m U'U m1 
' ... ' 

CJ fl VB~ b ~lil6l1 bfl CJ)~ ~~1 bi'1'U~11~\9lJ'U1Aru.fl1'Wfl11~fl'\'.J1fl~lJ6111~ fl11b1CJ'U {.n1'\'.J1 VJ CJ bbG1~fl~lJ6'111~fl11b1CJ'U{ 
\l \I 'f , , 'll , \J 

riru1?1f"116'11?11~tJ1~61uc..iG1~1b 19J l1m1~liln9J m1iim1bb ~~<LJ''UVJ1~i6l11m1 b ~m .U11'u11~1'G11 'Ll~1'UG1tJm~1''Llm~11 VJ CJ 

66vi-J'lf1~ tJ lvctbm 1m~B'U n1fl!J1AJ.J lvctbm zj~.fl1CJ1m1'U9J~i1m166G1flbU~tJ'Ub~CJ'Ui bVJA'Llri 15m11'Ufl11 

~\9lJ'U1fl116~ CJ'U m161e:i'Um~11VJCJ1 ~6nliltJ1~~VJ6m-w 

~ 111n~1m6(]\ll~'U~ m1~ n'\'.J1tJ 1~ ciiiPin'\'.J1'W~ 6CJ1 66(]\ll (9) 1~ 6~~ 6i'1'U1"111ii~1ri'ru 1'Wm1~16 -0'U~1'U 
"' 

~ '4 b 6'1 ~ lJ bb G1 ~ ~ \9lJ 'U 1 A ru .fl 1 i"I fl 11 b ~ CJ 'U n 116'1 eJ 'U .fl 1 '\'.J 11 VJ CJ 6b G1 ~ A ru \ll f"l 16'1 \ll 11~6'1 eJ lil A ~ B ~ fl U lJ 1 \ll 1 fl 116(] B ~ 
' ll I.I II 1 

d .::::::.. IS' ii 0 v ~ v ~ 0 QJ ~ ~ 

m ~V111-Jl'l n'\'.J1am1 nG1 CJVJ5bbG1~9Jlil6 'U'U'U e:i~6'11'U n~1'U riru~ m1iim1m 1 f"1 n~16(J'U'V'l'U ~1'Ub6G1~611'U n~1'Ub 'U \ll'W'UVJ 
' ' ... 

blil CJ1~tJ )~6LJ1~lJ~'U tfi ~ tlUVJ n b 1-J b~CJ 'U 1 'Ll ~ -Jtllil 6 oU1~1lJ n9J n ))lJ n 11 b6 ~~6/f 'U VI n '\'.}~.fl 1'\'.J11 VJ CJJ"eJU fllil b~ eJ n 
' 

tJ1~ne:iu~1CJ AlilG11CJiie:i b~CJm~e:i~9J1n.n1'V'I b~CJ'Ub~tJ~m1ii 66~~r11tJ1~~'Ll6 ri1'Lle:ie:im~CJ~~e:im6n1 bbG1~n~11 
6'1'UVJ)'v'l9JU blilCJ6(JB6'1UU61'U'U~\JtJ1~mru9J1n~1urn1'UL6(J\ll~'U~fl1)~fl~1tJ J~tllJ~fl'\'.J1'W~bCJ1 66(]\ll (9) 6 ~B~1b 'Ll'U 
' ' ti II II 1 

ih mw 1 'Ll ri1-Ju bbG1 ~'U B fl9)1 flUcJ-J9) ~n n9J fli)lJ fl11A Ii) b~ B n fl'l1~16 'Ll'U '41'U~ ~ ~ b6'11lJ Aru.fl 1'W bb6'1~lJ1\ll1~1'U 
' ... 

m1Pin'\'.J1~tJ1~6'1uc..im11b 1'1 tJ lvctbm 66 U-JbU'U n~i16111~m1L~CJ~1'\'.J1 hm 666'1~n~ii6111~m1b1CJ'U~Arul?lf"116'11?11 
, \I , \I 

tJ1~~1tJ l9ct'0m b ~m U'Ufl1WnVB~bbG1~b ~lil'1Jbnt.J1~~ei1'U1t.Jm1~1un~1'U b 'U\ll~'U~fl11~n~1 ~n~1fa VJf"ln bb6'1~ 
'\J '\J 

61m'UPin'\'.J1~~~ 66'11iirirum'W6bG1~mm~1'Um1Pin~1~tJ1~6'1uc..iG1~1b ~9J~1 CJ l'i'-Ji!'U~~ 1~~m111ri1~m1d~'U ' ... 
h 1\lltill1~6l.:iri .. 

' 
c..JG1c..J~\ll (Outputs) 

C9l. 6~e:i1 ~~b1tJ'Ubnlilm1iim~'lt1U n b i'1'Um111611f1ru~9J~~1iiiie:i~1ii 19) fi''Uv'i1'Uu11~~~b6'1111e:i'U1'n~m~11 VJCJ " " , , , 
h b ~eJ~\9lJ'U1~-Jb6'11lJA11lJ6'11lJ11C1 bbG1~Vlf1~~~1'Ufl1~11 VJCJ6(JB~~b~ tJ'U 

'\J 

m. b ~Bbc..JCJbb'W~c..JG1~1'UbbG1~n9Jn1J"lJ<i11'U.fl1'l·J11VJtJ b~B~1 'Ul'U.fl1~11 VlCJbb vi-J'IJ1~ U1~~1U lvctbm 

er'. b ~ eJ tJ fl~B~ b ~lil'IJ 6fl tJ J~ r:J ~1bU'Un1J"~~'U1A ru.n1-w fl11Pi fl'ljl n a :w ?11':):;.f)l'\'.Jl 1'VlCJ6b6'1:;ri u 
'U 'U , , 

6'1m'Ll~m'.l1~~-Jb6'1~:w~\9lJ'U1m1L1t.1'UnTrntitLn1'\'.J11'VltJbbG1~riru\llf"116'11?1i~tJ1:;6'1ur.Jm=hb~9J 
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~~~Vl5 (Outcomes) 
I .c::ii. Q.I V .el I ~ Q.I 

(9) ?I \I L?l ''n.H'f'UtJ ?!'I.HJ LL'1 ::;"\] ~ m::;tJ 1'U fl1'H 'HJ'U fl116"1 B'U ?I \I L?l 1:!.J?l:IJ 11fl'U::; fl11:1J6"11:1J11fl LL'1 ::;vi fl~::; . . 
'LJB\l~L~CJ'U~1'Uil1~11 VlCJV11:1Jfl11:1J6"11:1J11mL'1::;m1:w?1'U h 

'U " ' 

lv. ~ ~ L~ B flU m1CJ'LI~i1fl11:1.J 6"11:1.J 11tlbL'1 ::;ijVf fl~::; Lot' 1 LL~ \loLJ'U VJ fl~::;.n 1~11 Vl CJ 1::; ~tJ L 'LJ VI Vi 'LI Vi 
' " ' ..r::=i!OV dil.r:::il Cf OQ 

VI 1:1JV16"11'U fl\l1'U L 'LJ Vl'V'l'UVl fl111'11 fl~1m L 'U'U fl11 

m. L 1\IL~CJ'U 1~~tJ~\IL?l~:IJLL'1~~\1!J'U1itJLL 'U'UtJ~Vl11~~fl11LL'1::;15~~ fl11L~CJ'Ui.n1~11 VJCJffi~i:.J'1 
cs'.. tim~CJ'U m~?IB'U Pifl~1fa Vll"lfl~1'U.fl1~11VltlbL'1::;riruVI1'1116"1VI i ?lm'UPifl~1LL'1::;~~\IL?l~:IJ~\1!J'U1fl11 

'U'U 'U 

b1CJ'Ufl116"1B'Uil1~11 Vltlbb'1::;riruVll'1116"1Vl1~tJ1::;?1ui:.J'1611L ~"\) hH'ufl11CJflVB\I b ~~'iJbflCJ1~ tJ1::;'11tJ lvctbm 
'U 

m. bu1viirn.1 

lu1V1:w1m ~\ltJ~mru 

(9)) ~11!Jmri1~?1B'Um~11 VJCJ h\IL~CJ'U 1'LI~\ln~ '11'LI1'LI ~m h'lb~CJ'LI 
'U'U 

tv) ~\1!JmA11:w?11m1mb'1::;Vlfl~::;~1'Um~11 viCJtim~CJ'U~'UtJ1::;t1:wPifl~1u~ (9) - u~ m 

m) 6"1UtJ?l'U'U6"111\lf111:1Jb-t':Wbb ~\lflci:IJ L 1\lb~CJ'U~1'Ufl11~\1!J'U1fl11b~CJ'Ufl1~6"1B'U.fl1~11 VlCJ . ' 
m.tv · bU1V1:w1m~\lrirum'V'l • 

(9)) ri1~?1ei'LI.n1~11viCJh\lb~CJ'LI1'LI~\ln~ '11'LI1'LI ~m 11\lb~CJ'LI 1~1tJfl11~11!J'U1~1'Ufl11wl1!J'U1 

flWeJ1'U e:ie:i m ~CJ'U 1~:L'1::; m::;tJ1'U m1 b~ CJ'U ~11?1B'U 
tv) tim~CJ'U~'UtJ1::;t1:wPifl~1u~ (9) - ~'UlJ6CJ:1JAfl~1u~ m 1~~tJfl11~\1!J'U1fl11L1CJ'Ufl11?1B'Um~11 VlCJ 

m) flci:w L 1\lb1CJ'U b flci:w L 1\lb~CJ'U 1~1um1?1UtJ?l'U'U\IUtJ1::;mru~\1!J'U1fl11b~CJ'Ufl116"1B'Uil1~11 VlCJ ' . . 
" .c::ii. 0 Clo .c::::f Q,I .c::::f 

cs'.. fl:Vfl1'a:lJ~1b'U'Ufl1'a :lJ~\l'U 

cs'..(9) bb ~\11m1\lb1CJ'U/flci :IJ l 1 \I b~ CJ 'LI bb'1::; l 1 \I b1 CJ'U ~~~fl 11 A fl ~11::; ~tJ lJ5 CJ:IJ A fl~1VI€1'U~'LI1 'LI~ \I fl~ 
' 

1ru1\IA~\I b?l~:w 1,X?1t1TuPifl~1~~m::;u1'Um1 b~CJ'LI1 b ~B~\1!J'U1?1m1ri'U::;m1:wa1mw bb'1::;i'1n~::;~1'Um~11 VJCJ bb'1::; 
'U 

riruV1m?1V1i1 ,xbbntim~CJ'U 11:w~\l~~m1bL ~\loLJ''Ui'1n~~~1'Um~11 vi CJ V11m1CJ'1::; bBCJ~fl11bb ~\1-LJ''U 'j::;~tJ tJwL.nvi 

bbG'l::;V16i'mflru6f'im1bb~\l-U''U 1ri1\lm1f fl~.n1~11 VJCJ b~B'11'LI1'U.n1~11 vimb 'IA\l'IJ1~ tJ1::;'11u tvctbm bb'1::;fl11A~b~Bfl 
Pifl~1U b Vl 1'11 fl~1'U.fl1~11 VlCJ Lb'1 ::;ri ru Vl\'1116"11111 ?lfl1'U?ifl~1bbG'l::;~~\I b?l~:W'Wl1!J 'LI 1 fl11 b~CJ'U fl116"1€l'U.fl 1~11 Vl CJ bbG'J::; 

'U 

Arul'l\'111?1Vli~tJ1::;?1tJi:.JG'l'11L~'11~.YtJfl11CJflV€l\IL~~'iJLflCJ'a~ tJ1~~1u lvctbm 
'U • 

. cs'..lv. '11Ufl\11'UL'LJl'l~'U~fl11Pifl~1tJ1::;f1:1JPifl~1'rl::;LCJ1L'Ul'l (9) rl1Vl'U~ l'U L1~1 ?lt11'U~ ~~fl11LL~\l-LJ'U 
ll°l1\lfl111'fl~.n1~11vm tJ1::;'11tJ lvctbm 1::;~i'tJflci:IJ h\IL~CJ'ULL'1::;1::;\1lrn 'LJl'l~'U~fl11Afl~1 L~CJvl1L U'Ufl11~~fl11 • 
bb ~ \loLJ'U 1m \I fl 11fo ~.n 1~11 VJ CJ b ~ eJ 'l 1'LIl'U.fl1~11 vi CJLL l-1\l'IJ1~ tJ 1::; '11 tJ lvctbm 1::; 11i'tJ fl ci :w h \IL~ CJ 'LI 1::; \1lu • 
~1m:wPin~11'Ul1\IL1CJ'LI'LJCJ1CJ fam?IVJ1\lfl11Pin~1 bbG'l::;1::;~tJ b 'Ul'l«'U~m1Pi n~1 ~\Id 

cs'..\v.(9). fl11~~fll1Lb~\l-LJ'U1::;~tJtJ1::;f1:1JPlfl~1 '11'U1'U b 11CJfl11 bb'1::;1::;\1ltJlJ5CJ:IJPlfl~11'1€l'U~'U 

~1'U1'U cs'. 11CJfl11 ~~bb~\1-U''UbU'Unci:IJ b nci:1Jh\lb~CJ'U 1~CJ'!JBf111:w11:wi'.ie:inci:wh\lb1CJ'UtJ1::;?11'UvJ1bU'Ufl11~~m1 
' ' ' IV do Q.I Cf ~,: 0 .d V dil IV d Q 

bb 'U\l'LJ'U l'l 1m1 CJ m1vi?11'U fl\11'\.Jfl ru::; n -a-a:w m-a fl111'11 n~1'LJ'UV'l'U\i1'U fl1vt'U~ b vrnri ~ b'1 eim1CJ fl11Lb 'LJ\l'U'UVl'iJ'U::; bG'l 1'11 ... 
fl11bb~\loLJ'U~1~tJ~ (9) VJfl11CJfl11 b -ii'1bb~\loLJ'm::;~rn'Ul'l«'U~ (n1vr'U~fl11'1::;bb~\l 1,X'Vl11ul'iu 1 tl) 

cs'..lv.lv rl1Vl'U~bL ~\loLJ'U 'j::;~u b 'Vl'l~'U~l'l1:1Jrl1V!'U~ l~CJ fl11tJ 1eHN1'UUfl b~CJ'U~'IJ'U::;L~l"lml?l~~'U'\111~ 
I fl I !IJ' I \) 

'IJ'U::; b~ l"lVi 611'1! fl\11'Ub 'LJV1Vi'LIVim1Pi n~1tl -a::; mJf!i n~1Y1::; bCJ1 b 'LJl'l (9) bbG'l ::;6i 1'11fl\l1'Ll b 'LJVJt'.1'UVi fl11A n~1'1 ::;~~~\I~ G'l\11'\.J ~ 

hi'fo m1A~b~Bfl~\IL oU1tJ1::;m~ 1 m::;~utl-a::; b 'Vll"ll'l1:w~111i'tJl'ie:i 1 tJ (n1vtu~m1"\J::; bb ~\I 1,X'Vl11ul'ie:i 1 tl) 

cs'..lv.m 611un\11m 'LJVJ~'U~ m-af1 n~1tJ1::;ri:1JPin~1Y1::;bCJ1 b 'UV! (9) 6'i\I b'1~:1J?IUtJ?l'U'UbbG'l::;~~m::;uTum1 
• 

b~c.Jum1ae:iu.n1~11 'VlCJ 1~rn 1,X~~n":\Jm-a:w m-ab~CJ'U fl11'1B'Um~11'Vlt.11'Ll11\lb~CJ'U bbG'l::;~~?111\lutJ1::;mru 1 um-a~~ 
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bb~\lVlfl~~n1~11vrn1t11~v1'UncilJb\lb~tJt1 b ncilJb\lb~tJtl (ncim1~ @:'.,ctoo 'U1'Vl) b~B~~tl16'llJ11'1tl~ 
' ' ' 

fl11lJ6'11l.J1)() bbf!~Vlfl~~"UB\l~b~tJtl~1tlm~11 'VltJ\911lJfl11lJ6'11l.111tlbbfl~ fl11lJ6'ltl h B~1\l~m tiB\l 
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~~'U1flnJ.fl1'V'l'1Je:J\leJb~CJ'U 1 ~~Vin~~ rn1b~CJ'UTI 'U\31m11~~ ®<9> ~m1:w b ~'Ub~\31 
' '\J '\J 

' d' cl Q.I II .::I I 

m'WVID'Vl ® 'V'l~'U1fl'1.JJl1'V'le.JbW'U?l:lJ11?11~1'U?l1n6'1 
q q \J l\J d.!I 

"' "' 
~~'U 1fl '1.J.ll1'V'lni~'U1'U fl11 b~ CJ'U~W~'UoLJ'U iil'U~1'U ,?l~1\l~\?1fl11:W?l1:W11tl1 'U fl11 bb ~\loLJ'U 

' '\J "' 

1fl1.:irn1~m ~e:i.:i~1:w.:i1'U'U bCJ'U1CJ'1Je:J\l ?l'V'l~. 
"' ' I dQJ C\ 

Vl'Ud CJ\l1'U'V11'U e.J l?l'lJe:J'U 

eJ~'U~\?l'lJe:J'U bfl1\lfl11 
0 di 

'U1.:io:w'U111ru mb 1e:i.:i 
'\J 

<9> ~6'11fl:W ®ct'.b® - rno tl'UCJ1CJ'U ®crbrn 
' 

., 
@. 'Vlflnn1,-bbf!::m~~" 

~1m'11t! n.:i1'U flru~ m1:w ni1~'U~'U ~1'U "il ~vr1 b iJ'U ni11m.:i ni1~n,;fl 1~11 'Vl CJ b~ e:i.:i 1'W~tl1?11~1'U 
"' " ' 

fl1~11'VlCJbb1A.:i'lJ1~ tJ ®crbbll 11?1 CJth~ne:iu~1CJ n"il m1:w ni1~1?1 b~ e:i neJrl1'U1 CJni1?\'1i1 n.:i1'U b '1J l?liil'Ufi m1~n~1 
'\J 

~n~1fa'Vll31n bb6'1~?1m'U~n~1~~\lb?l~:wflru.rn'V'lbb6'l~mm~1'Urn1~n~1~tlw?1ue.J6'1?!1b1"il 11?1titlw?1.:ifib~m~'Urn1 
' "' ' 

CJn~e:i.:i b'U1?1'lJbnCJ1~ eJv11biJ'Um1~~'U1flrufl1'V'lm1~n~1n~ii?111~ni1b~CJ'Ufo1~1'VlCJ bb6'l~n~ii?11wm1b~CJ'U~ 
\I \I q q 'ti q l\J 

flru~l311?1~{~tJ1~?1ue.J6'l?f 1b1"il ~m1..J1?1n"ilm1~.m11bb ~.:i-V''U'V11.:ii'lJ1rn1 b~m .LJ1~u11.:i16'11 'U.:i1'U~tJ1?11~1''Wm~11 'VlCJ 

bbiA\l'lJ1~ tJ ®ct'.brn 1'Ub~e:J'U mn~1fl:W l!:Jct'.brn ~\lfl1CJ1'U\l1'U"il~~fl11bb6'lmtl~CJ'Ub~CJ'Ui b'VlfliJfl i6ni11'Ufl11 

~~'U1fl11b~CJ'Ufl11?le:J'U.rn~11'V1CJ1 ~bnl?ltJW~'V15.rn'V'l 

?\'1tJ'n.:i1'Ub'1J~~'U~m1~n~1tJ1~ri:w~n~1'V'l~ bCJ1 b'1J~ (9) 1~ b~\lb~'Um1:w?f 1~t\J1 'Uni1~1biJ'U.:i1'U 
~ .:i b ?I~ ii bb 6'l ~ ~ ~ 'U 1 fl ru fl 1 'V'l n 11 b ~ CJ 'U n 11 ?i e:i 'U fl 1 ~ 11 'Vl CJ bb 6'l ~ fl ru ~ 1311 ?i ~ 11 ~ ?i e:i 1?1 fl ~ e:i .:i nu :w 1 1?11 n 11 '1J e:i .:i 

' 1:1 C\ d' II o v ct ~ J' o Q.I J' d 
m~'V111.:i\31n~1om1 n6'1CJ'Vlobb6'l~"il1?1b'U'U'1Je:J\l?11'Un\l1'Uflru~m1iim1m1\31n~1'1J'U'V'l'U~1'Ubb6'1~?11'Un\l1'Ub'1J1?1'V'l'U'Vl . . "' 
11?1CJ1~tJ 1~'lJ1~:w~'U 51~nu'V1n11.:i b~CJ'U1'U~.:in1?1 b-LJ'111:w n"il n 11:w n 11 bb ~.:i-LJ''UVi' n~~fl 1~11'VlCJ1e:iu ~\?) b~ e:i n • 
tJ1~ne:iu~1CJ ~l?lmCJ~e:i b~CJ'Ub~e:J\l"il1nfl1'V'l b~CJ'Ub~CJ\lfl11:w bb~.:if11tl1~~'UB e:l1'Ue:ie:im~CJ\l~e:Jmbn1 bb6'l~n~11 
?l'U'V11'V'l"iltl 11?1CJ'1Je:J?ltl'U ?l'U'U\l'UtJ1~mru"iJ1n?f 1t! n.:i1'Ub'1J~~'U~m1~n~1tJ1~ri:w~n~1'V'l~ bCJ1 b '1J~ (9) b ~e:iv11 b iJ'U • • 
fl"il mw1 'U fl ~.:id bb6'1 ~'U e:J n"il1 n d ~\l"il ~~ n "il m1:w fl11~ \?) b~ e:J n n11vl1 b iJ 'U \l1'U~ ~ \j b?l~:W fl '1.Jfl 1'V'l bb6'1~:w1\?11~1'U . "' 
rn1~n~1~tJ1~?1'Ue.J6'l?f 1b 1"il tJ l!:lcrbrn bb u.:i b U'U n~:w?111~m1b~CJ'U~m~11 'Vl CJ bb6'l~n~:w?111~rn1b~CJ'U~flru1?1\311?1~{ 

q \J q 'ti 

tJ1~~1tJ l!:l<t'.brn b~mu'Um1CJn~e:i.:ibb6'l~b~1?1'lJbnCJ1~eJrl1'U1CJm1?\'1t!n.:i1'Ub'1J~~'U~m1~n~1 ~n~1fa'Vll31n bb6'1~ 
" " 

?ltiTu~n~1~~\lb?l~:Wflrum'V'l bb6'l~:W11?11~1'Urn1~ n~1~tl1~?1'Ue.J6'l?f 1b1"il~1CJ ~.:iJ'U~\l 1~..J1?1v111m.:irn1d~'U . "' 

kl. -r~qtJ,-::~.:i~ 

e.J6'le.J~l?l (Outputs) 

<9>. b ~e:i 1 ~eJb~CJ'Ubn1?1f111:w~wvit! n b ~'Um1:w?f 1~ru~"ild1:w~e:i11:w hn'Wv11'Uu11.:i~.:i b?l~:we:i'U~n,;.111~11 'VlCJ 
\I IV q q q 

l!:l. b ~e:i~\9lJ'U1~.:i b?1~iifl11ii?11m1t1 bb6'l~Vin~~~1'Wm~11 viCJ'1JeJ\leJ b~CJ'U 
' " 

rn. b iilme.J mb 'V'l1e.J6'1.:11'Ubb6'l~n"il m1:w~1'Um~1 l 'Vl CJ b ~e:J\l 1 'W1'Um~11VlCJbb1A.:i'lJ1~ tJ1~~1tJ l!:Jct'.brn 
~ I .<::ii. .::::ii C::..iJO <Cl Q.I cf I 

cs:. ~ vrn CJ n CJ B.:i b 'lJI?)~ bn CJ 11?1~1?11 b 'W'U ni1'W\9lJ 'W 1~ rufl 1'\AI ni1Y31 n~1 n ~:w?111~fl1~11 vi CJ bb6'1~flru~1'11611?11 

61'11'U~n~T}1~\l b?l~:W~\9lJ'W1fl11 b~CJ'Wfl1161eJ'W.fl1~1 l VlCJ bb6'l~flnJ\?1\311611?1{~tJ1~61'U~6'l?f 1b :J"il 
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~~trw5 (Outcomes) 
I .c::::tt. QJ QJ .c::::il I Q CV 

(9). i;"I ~ bG'f 1l.J G'f'U'U G'f 'U'U bb"1 ::!"ii(?) f)'j::!'lJ1'U fl11b 1CJ'U fl 11G'f e:J'U i;"I ~ bG'f 1lJ G'f l.J11'1'U::!fl11lJG'f1lJ11'1 bb"1 ::!Yl fl~::! 
' 

'IJe:i~er b~CJ'U~1'Um~11'V1CJml.Jfl11l.JG'f1lJ11rnb'1::!fl11l.JG'f'W1"il 
\I QJ d QJ .c::::il c:Jq .t:::llV ii I Q.J QJ QJ J{ d 

\!). fl(?) b "1 e:J fl 'U fl b 1 CJ 'U 'V1 lJ fl 11l.Ji;"I1l.J11 '1bb '1 ::! l.J 'V1 fl~::! b 'IJ 1 bb 'IJ ~ 'IJ 'U 'V1 fl~::! .fl 1~11 'V1 CJ 1 ::! l?l 'U b 'IJ \ll y.j 'U 'V1 
doQJ .fd Cf OQ 

\ll1l.J'V1G'f 1'U fl~1'U b 'IJ\ll'V-l'UYl fl11131 fl~11?11 b 'U'U fl11 

Gn. 11~ b~CJ'U 1~-ru~~ bG'f~l.Jbb"1::!~~'U11tJbb uuu~'V!11~1?1fl11bb'1::!lB~l?lfl11b~CJ'W1m~11 vm~1~i:.J"1 
~ ~ 

Ci'.. t!m~CJ'U mer?fe:i'U ~fl~1faY1P1n~1tJ.n1~11Ylmb"1::!flWl'IP11?fl'li ?fm'U~fl~1bb'1::!er~~b?f~l.l~~'U1fl11 
~~ ~ 

b~CJ'Ufl11G'f e:itJm~11 'Vlmb"1::!flWl'IP11G'f l'li~tJwG'fui:.J'1~1b ~"ii 1~-ru fl11CJfl~e:J~b ~1?1~bnCJ1~ tJ1::!~1u \!Jct'bGn 

m. Lu1V1111a 

b u1vilJ1m ~~tJ~l.J1ru 

C9l) ~~'U1fl1erG'f e:i'U.n1~11'V1CJ11~b~CJ'U t tJ6"~nl?l ~1'U1'U ~Gn b~b~CJ'U 
~~ II 

l!J) ~~'U1fl11lJ?l1l.J1Wbb'1::!~fl~::!~1'Uil1~11 'VlCJtJflb~CJ'UoiJ'UtJWm.J~fl~1U~ C9l - u~ Gn 

Gn) ?ltJ'UG'f'U'UG'f 1'1~fl11lJb oUlJbb ~~fl~l.J 11~b~CJ'U~1'Ufl11~~'U1fl11b~CJ'Ufl11G'f '€l'Uil1~11 'V1CJ 
' ' 

Gn.® bU1'V!mm~~~rum'V-l 

C9l) fl1erG'fe:itJ.n1~11'VlCJh~b~CJ'U1tJ6"~nl?l ~1'U1'U ~Gn h~b1CJ'U 1~-rufl11~~'U1~1'Ufl11~~'U1 
~~ 

fl11~1'Ue:Je:Jfl b ~ CJ'U 1~ bb"1::! fl1::!'U1'U fl11 b~CJ'U fl11G'f '€l'U 

l!l) t1m~CJ'U.fftJtJ1::!'1l-l~fl~1u~ (9) - .fftJlJoCJl.J~fl~1u~ GT1 1~fom1~~'U1m1b~CJ'Um1G'fe:i'Um~11 'V1CJ 

Gn) fl~l.J 11~b~CJ'U b fl~l.J 11~b~CJ'W1~-rum1?ft1u?f'U'U~utJwmru~~'U1fl11b~CJ'Ufl11G'fe:J'Um~11 'VlCJ 
' ' ' 

II 
Q 0 Q Q QI QI ce. min11111?11L'lJ'Wn11 11\?l~'lJ 

Ci'..(9) bb ~~1tn1~b~CJ'U/fl~lJ11~b~CJ'Ubb"1::!11 ~ b~ EJ 'U ~~(?)fl 11 ~ fl~11::! ~u lJli CJl.J ~ fl~1\ll '€l'U l'i''Wt 'U6" ~ n (?) 
' 

1ru1~i"l~~bG'f ~lJ 1 ~G'f m'U~fl~1~1?lm::!'U1'Ufl11b~CJ'W1 b ~e:i~~'U1G'flJ11'1'W::!m1l.JG'f 1l.J11'1 bb"1::!~fl~::!~1'Wm~11 'Vlmb'1::! 
~ 

flWl'IP11G'f l'ITI ~bbrit1m1CJ'W 11l.J~~~l?lfl11bb~~"IJ'U~fl~::!~1'U.n1~11 'V1CJ 1'11l.J11CJ"1::!bBEJl?lfl11bb ~~"IJ'U w~u tJwb.n'Vl 

bb'1::!V!~mflruevim1bb~~oiJ'U 1fl1~fl11-rfl~m~11 'V1CJ b~e:i~1 'W1tJ.n1~11 'Vlmbvi~'IJ1~ tJ1::!~1u ®ctbGn bb"1::!fl11rll?lb~e:Jfl 
~fl~1ih 'V1Pln~1'U.n1~11 'Vl EJ bb"1 ::! flru \ll \311G'f l'li G'f m'U~ fl~1 bb"1::!er ~~ bG'f~l.J~~ 'U 1fl11 b~CJ'U fl11G'f e:i'U.n 1~11 'Vl CJ bb"1::! 

~ 

flW\ll\311G'fl'li~tJ1::!G'f'Ui:.J"1~1b~"il 1~fofl1Wfl~e:J~b~(1l'IJbnCJ1~ U1::!~1U l!Jct'brn 
~ 

II ' ' 

Ci'..l!J. ~1tJfl~1'Ub'IJ\ll~'UYlfl11~fl~1U1::!'1l.J~fl~1'V-l::!bEJ1b'IJ\ll (9) n1Vl'Ul?l 1'W b1"11 G'fm'UYJ ~l?lfl11bb~~oLJ'U 

1fl1~fl11-rfl~.n1~11 'Vl CJ tJ1::!~1u ®cttiGn 1::!~u fl~l-l h~ b~EJ'Ubb"1::!1::!~u b 'IJl'l~'U~fl11~fl~11(1l CJv-11 b iJtJm1~1?1fl11 
' 

bb ~~-LJ''U 1fl 1 ~ fl11-rfl ~.n 1~11 'Vl CJ b ~ e:i ~ b 'U 1tJ.n 1~11 'Vl CJ bb vi ~'IJ 1 ~ tJ 1::! ~ 1u l!lctbGn 1::! ~u fl ~lJ h ~ b~ CJ 'U 1::!~'U 
' lJliCJlJ~fl~11'W11~ b~EJ'U'IJCJ1CJ 1e:im?f'V11~fl11~fl~1 bb"1::!1::!~'Ub 'IJl'l~'U~fl11~ fl~1 ~~d 

Ci'..\!J.(9). fl11~1?lfl11bb~~oLJ'U1::!~'UUW'1l.J~fl~1 ~1'U1'U b 11CJfl11 bb'1::!1::!~'UlJliCJlJ~fl~1\lle:J'U\'l'U 

~1'U1'U Ci'. 11EJfl11 ~l?lbb~~oLJ'UblJ'Ufl~lJ b fl~l.Jb~b~CJ'U 11?1CJ'IJe:im1l.J~1lJ~e:Jfl~lJb~b~EJ'UUWG'f1'Uvl1blJ'Ufl11~(1lfl11 
' ' ' •v dov ct ~Jf o dQJd 1vd Q 

bb 'IJ\l'll'U mm1 EJ fl11'Vl?l1'U fl~1'U flfi!::! m1l-lm1 fl11Plfl~1'1J'U'V-l'U~1'U fl1'V!'U l?l b 'V-le:Jfll?l b"1 e:J m1 EJ fl11bb 'IJ~'IJ'UYl'IJ'U::! b"1 P1 
"' 

m1bb~~-u'U6'11~u~ (9) vim1EJm1 boLJ1bb~~-u'U1::!~'Ub'lJ\ll~'U~ (n1'\J!'U\1lfl11"il::!bb~~1 ~'V111u~e:i hJ) 

Ci'..®.® n 1'\J!'U (?) bb ~~oLJ'U1::! ~'U b 'IJ \ll~'U~\llll.J n1'\J!'U (111(11EJm1t11t:-1"1~1'UtJ fl b~ EJ'U~'IJ'U::! b~ Pll.Jl ~ (11 ~'U'\1!1 ~ 
I tJ I tJ I '\J 

'IJ'U::! b~ P1Vi~1t1 rn1'U b 'IJ\11 Vl'WVi m1~ fl~1tJ1::!til.J~ fl~1'V-l::! w1 b 'IJ \11 (9) bb"1 ::!~1t1fl~1m 'IJ\ll~'UVi m1~ fl~1"il ::!~ l?l~~ i:.J "1~1'U~ 
1~-rum1ri'\11 b~e:Jfl~~b oLJ'1tJ1::!m1?11 'Ww~utJ1::!b 'Vll311'11l.l6'11~u~e:i 1 tJ (n1'\J!'U(1lfl11"il::!bb~~ 1~'V111u~e:i1 tJ) 

ri'..®.Gn '11irfl~1m 'IJ\ll~'U~fl11~fl~1tJ1::!til.J~fl~1Y-l::! bEJ1 b 'IJVJ (9) ~~ b?f~l.JG'ftJ'U?l'U'Ubb"1::!~(1lfl1::!'U1'Ufl11 
Q ' 

b 1EJ'Ufl11?1e:i'Um~11 'V1EJ 1\11EJ1 ~~\1ln"ilm1l.lm1b~EJ'Um1?1e:itJ.n1~11'VlEJ1'W11~b~EJ'U bb"1::!~1?1?111~utJ1::!mru1 'Wm1~1?1 
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bb~.:iVi'n·1~rn.fl1~11vw1u1~~tJn~iib,:lb~m..1 b n~iih.:ib~tJ'lJ (n~ii'1~ ~,ctoo 'U1'Vl) b~eJ'Vr(9).J'lJ1?fiJ11t1'lJ~ • • • 
1"111ii?t1ii11ti bb'1~Vi'n~~'1lei.:i r~\~tiu~1um~11 'Vlti ()11iJl°111ii?t1m1mb'1~ m 1ii?f uh ei~1.:i~m ~eN 

'U 

~.©.~ "5'(9ln\Jm1iim1~(9lb~ein~n~1fa 'Vlf'11n~1u.fl1~11 'Vlti ?tmu~n~1bb'1~~~.:i b?t~i1Yr(9).Jmfl11b~tium1 
'U 

?teiu.n1i~n 1 'Vlmb'1~1"1ru ()1f'111?f ()1i~th~?ttJe.J'1'11 b ~\! 1~-rtJ m1tin ~ei.:i b ~(91·1nn ti1~tb~~1l! ©ctbm 1 u1~~tJ b '1J())~'l.J~ 
'U 

b~ei~(9lb~eimuu~1bb'Vl'l.l1tJbb~.:i-Uu1 u1~~tJtJ1~b'Vlf'11 ~ei 1 tJ (n1V1'lJ(9lfl11\l~bb~.:i 1iXvi11tJ~ei1 u) 

~.®.er ?11tJ11ti.:i1ue.J" tJ1~'1l1'1ii~ufibb'1~timiei.:ib~(91'1lbnti1~ 
• 'U 

er . .:J'U'lh~3.11W 
'11tl'rn1'lJb'1J\)1~'lJ~fl11~n~1tJ1~tiii~n~1°t"'l~btJ1 b'1J()1 @) "5'(9l?f11.:itJtJ1~mru~1b'Llum1\!1mbe.J'lJ.:i1u 

" " ' 
"5'(9lfl11~n~1-Uurlmnu tJ1~~1ll.:itJtJ1~ii1ru ©~m ~1'l.!1'l.l mct,ooo 'U1'Vl (?f1iJVl~'l.liX1Yruu1'Vl~1'lJ) ... 
~11ti'1~b~tJ(9lfl111i.:itJtJ1~ii1ru ~.:i~ 

d 
'VI 

fl11UW'1lil1°11l'1l1fl11bb'1~1°11bbn'l.li.11?f1W.fl1~11 'VltJ ~1'lJ1'lJ b n~ii 11.:ib~tJ'lJ 
q \J \I q 

bb'1~ n~ii 11.:i b~tJ'l.!"5'(91 fl11~ n~1W~'lJ~litJiJ~n~1()1el'lJ ~'l.lb ~ elvl1 b Du fl11 n\l m1ii • 
m1bb ~.:i-UuVi'n~~~1um~11viti11"11.:im1-rn,_;m~11 'Vlti b ~ ei.:i 1 u1um~11 'Vlti 

bbvf.:J'1l1~ tJ1~~1tJ ©~m ~1eJ1Vl1111.:ibb'1~bl°l~ei.:i~iim1iim1 ~1'lJ1'lJ ©o l°l'lJ 

l°l'l.!'1~ ©ct tJ1'Vl ~iu1u ©o l"lu btl'\Jb~'IJ 

"5'(9l?f11b1u.:itJtJ1~ii1ru1 iXntJn~ii h.:ib~tiu ~iu1u b n~ii h.:ib~tiu n~ii"~ • • • 
~,<too 'U1'Vl b ~elvl1b U'l.Jfl11"5'(9lfl11bb ~.:JoLJ'lJ b 'l.11~~'\Jn~ii h.:ib~tJ'lJ b U'\Jb~'IJ • 
~1()1 eitJ bb 'Vl'l.l m1iim1~(9l~'lJe.J'1.:i1utl'm~tJ'lJ 1 u1~ ~tJ b '1J\)1~'lJ~m1~ n~1 
~1'lJ1'lJ ©cf l°l'lJ l°l'l.!'1~ ®©o 'U1'Vl ~eJl'lJ b th.!b~'lJ 

' I I QI .iCll .cil II I Q.I I .iC11 !I !I 

Q1,@) 1°11eJ1Vl11bb'1~eJ1Vl1111.:J'l.Jnb1tJ'l.J'Vlb'1J1 bb '1J.:}'1J'lJ eJ1'lJeJeJ nb?f tJ.:J1eJtJbbn1 bb'1~ 
I '1 QJ J' cl O :'1 Q 

n'111?f'lJ'Vl1°t"'l\l'lJ 'lJW(9l'Ub'1J())°f'l'lJ'Vl \!1'lJ1'lJ ®~ l°l'lJ l°l'l.!'1~ ®oo 'U1'Vl bu'l.IL.:J'IJ • " " 
m.© ~1b UtJ b~ti.:im1iJfl11~(9l~'l.Je.J'1.:J1'lJ?f t11'l.J~n~1/1"11/?f 11~.n1~11 'VltJ bb'1~ 

'U 

1"1W())f'111?f ()1i~tJw?ttJe.J'1'11b~\l b 'l..!1~~'\Jb'1J())~'l.J~fl11~n~1 ~1'l..!1'l.J ®o l"l'l.J 

l°l'l.!'1~ ®©o tJ1'Vl ~ei1u bU'lJb~'IJ 

m.m ~ibein?t111um1v11-LJ'ei?tei'U1 'l..11~~'\J b '1J\)1~'l.J~ bb'1~~u ~~b~ti1-LJ'ei.:i b uub1u 

m.~ ~i~1.:iv11iJ1ti 11'Ll'1 "'11'l.J1'l.J @) iJ1ti bU'l.Jb~'IJ 

"" ., ' " ., ""., 
lii1Lu1'Vl:i..rn.1 15m1\J1~bij'U e.J~e.J~~ I e.J~~Wo ~1"111~ 

e.J~e.J~~ (out comes) 
., ., 

fl11fa'Vlf'11 ~\91\911il 1eltJ'1~ @)00 1eJtJ'1~ @)00 

®) tl'm~tiu.ffuu1~tiii~n~1 ., 
m1?1.:ibn\91 

u~@) ~u1tJ 1~fofl11~(9).J'lJ1 fl11?feJ'Ut11iJ 

~1'lJfl11~1'lJ'fleJnb ~tJ'lJ 1~ bb'1~m1tJ1~ biJu 
., "" """" um 1ti'l.l'VliJm1ii?t1iiTrn e.J'1.:J1'lJl°11 

'U 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ท่ี     14      / 256๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

--------------------------- 

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมุงพัฒนาการศึกษาแบบองครวม ครอบคลุมทุกมิติ เนนการทํางานแบบบูรณาการ    
ตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไววา “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนองคกรชั้นนํา ผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย” ในปท่ี ๒ ของการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔ ป ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑  จึงได
กําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2563 ข้ึน เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติและสนองตอ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ ๒563 “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคม
อนาคตท่ียั่งยืน”และวิสัยทัศนจังหวัดพะเยา ท่ีวา “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคม
อาเซียน” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ประธานกรรมการ 
2. นายสุขุม  พรหมเสน   รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1             รองประธานฯ 
3. นายณัฐพล  สุวรรณลพ    รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1        รองประธานฯ 
4. นายเอ่ียม มังคลาด   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการ 
5. นางชไมพร  ปวงคํา     ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ    กรรมการ 
6. นางโสภี  คําชูสังข  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กรรมการ 
7. นางชรินทรทิพย  โพธิเจริญ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
8. นางวิไลวรรณ ขันคํา  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
9. นางสมบูรณ เรืองงาม  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
10. นายอดิศัย  กิตติผโลทัย  ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี    กรรมการ 
11. นางศรีวรรณ  ตาลดี  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
12. นายรัชชาพงษ ตอมคํา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล ฯ  กรรมการ 
13. นางนงลักษณ  จําปานคร          ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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  มีหนาท่ี 

1. อํานวยการ ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการกลุม/หนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ใหสอดคลองกับกลยุทธ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. พิจารณาใหความเห็นชอบ และพิจารณาปรบัแผนการใชจายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติ 

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  
๓. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ          

พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔. สงเสริม ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน ในการพัฒนาการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต ๑ 

๕. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน ฯ หรือมอบหมายเรื่องอ่ืนตามความเหมาะสม 
๒) คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ.๒๕๖๓  

๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ประธานกรรมการ 

๒. นายสุขุม  พรหมเสน   รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1             รองประธานฯ 
๓. นายณัฐพล  สุวรรณลพ    รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1        รองประธานฯ 
๔. นายเอ่ียม มังคลาด   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ  กรรมการ 
๕. นางชไมพร  ปวงคํา     ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ    กรรมการ 
๖. นางโสภี  คําชูสังข  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กรรมการ 
๗. นางชรินทรทิพย  โพธิเจริญ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
๘. นางวิไลวรรณ ขันคํา  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๙. นางสมบูรณ เรืองงาม  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๑๐. นายอดิศัย  กิตติผโลทัย  ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี    กรรมการ 
๑๑. นางศรีวรรณ  ตาลดี  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
๑๒. นายรัชชาพงษ ตอมคํา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล ฯ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุพิน  ไชยจําเริญ  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 
๑๔. นายสมเกียรติ  ออยหวาน  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 
๑๕. นางสาวประภาพัฒน  เพ็ชรรัตนบํารุง  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 
๑๖. นางธมนวรรณ  คําเรือง  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 
๑๗. นางสาวธารารัตน  กลาหาญ ศึกษานิเทศก      กรรมการ 
๑๘. นางสาวรุสนันท  แกวตา  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 
๑๙. นางนงลักษณ  จําปานคร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน              กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๑. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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  มีหนาท่ี 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ใหสอดคลองกับกลยุทธ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและ       

กลุมจังหวัด 

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓) คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ กลุม/หนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

กลุมนโยบายและแผน 

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมนโยบายและแผน    ประธานกรรมการ 

๒. นางนงลักษณ  จําปานคร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน                 รองประธานฯ  
๓. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ   กรรมการ 

๔. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุมอํานวยการ 

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมอํานวยการ    ประธานกรรมการ 

๒. นางชไมพร  ปวงคํา    ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                 รองประธานฯ  
๓. นางอัมพวรรณ  ไขทา  นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ    กรรมการ 

๔. นายมานพ  บุญเรือง  นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ    กรรมการ 

๕. นางวณิชชา  อยูสบาย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน    กรรมการ 

๖. นางสาวพิจิตรา  ลําไพ  เจาหนาท่ีธุรการ       กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายประณิธาน  หาญปอ  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ประธานกรรมการ 

๒. นางโสภี  คําชูสังข    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย     รองประธานฯ  
๓. นางสุพิชฌาย  ไวศยานุวัฒน นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 

๔. นางผองพรรณ  กลิ่นอุบล นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

๕. นางจินดา  แสงศรีจันทร  นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ   กรรมการ 

๖. นางสาวอรนุช  ศิริไกรกุล  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ   กรรมการ 

๗. นางสาวสายหยุด  รัศมี  นักวิชาการพัสดุ ชํานาญงาน    กรรมการ 

๘. นายเฉลิมพล  หนูกลัด  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   กรรมการ 

๙. นายพีระพงษ  กัลยา  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางวันทนี  คําวัง  นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 



- ๔ – 

กลุมบริหารงานบุคคล 

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมบริหารงานบุคคล      ประธานกรรมการ 

๒. นางวิไลวรรณ  ขันคํา    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล         รองประธานฯ 
๓. นางบัวลอง  หอมยา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      กรรมการ 

๔. นางสุธาทิพย  บุญเรือง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      กรรมการ 

๕. นางวิชญาพร  เชียงมูล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            กรรมการและเลขานุการ 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       ประธานกรรมการ 

๒. นางศรีวรรณ  ตาลดี    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา         รองประธานฯ 
กลุมกฎหมายและคดี 
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1       ประธานกรรมการ 

๒. นายอดิศัย  กิตติผโลทัย    ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี             รองประธานฯ 
 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ       ประธานกรรมการ 

๒. นายรัชชาพงษ  ตอมคํา    ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ          รองประธานฯ 
๓. นางรุงอรุณ  เพ็ชรฎา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
๓. นายสิงหนรินทร  อินตะรักษา พนักงานบันทึกขอมูล       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา       ประธานกรรมการ 

๒. นางชรินทรทิพย  โพธิเจริญ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา           รองประธานฯ 
๔. นางแสงเพชร  คลังแสง  นักวชิาการศึกษาชํานาญการ                กรรมการ 
๕. นางจิรพรรณ  จํารัส  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ                กรรมการ 
๖. นางอรณิชา  มูลเครือคํา  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ                กรรมการ 
๗. นางสาวอมาวสี  ศีติสาร  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายศิรวิชญ  ใจหาญ  เจาหนาท่ีลูกเสือ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ประธานกรรมการ 

๒. นายเอ่ียม  มังคลาด  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ           รองประธานฯ 
๓. นายสมเกียรติ  ออยหวาน ศึกษานิเทศก                   กรรมการ 
๔. นางสาวสุพิน  ไชยจําเริญ  ศึกษานิเทศก                   กรรมการ 
๕. นางสาวประภาพัฒน  เพ็ชรรัตนบํารุง ศึกษานิเทศก         กรรมการ 
๖. นางธมนวรรณ  คําเรือง  ศึกษานิเทศก                 กรรมการ 
๗. นางสาวธารารัตน  กลาหาญ ศึกษานิเทศก                กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางจริยา  ณ ลําปาง  เจาพนักงานธุรการชํานาญการ           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 



- ๕ – 

 
หนวยตรวจสอบภายใน 

๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1       ประธานกรรมการ 

๒. นางสมบูรณ  เรืองงาม    ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน            รองประธานฯ 
๓. นางกระตาย  วงศเรือง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญงาน        กรรมการและเลขานุการ 

 
  มีหนาท่ี 

จัดทําแผนปฏิบัติการกลุม/หนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  
 

๔) คณะกรรมการจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ท่ีกํากับกลุมนโยบายและแผน        ประธานกรรมการ 

๒. นางนงลักษณ  จําปานคร     ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน                       รองประธานฯ 
๓. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ        กรรมการ 

๔. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหนาท่ี 

จัดเตรียมเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ และจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี      14      เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 256๓ 
 
 
 
 



 

ท่ีปรึกษาคณะผูจัดทํา 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกทาน 

 ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

 ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี    

 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสาร   

ประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุม 
 

คณะผูจัดทํา 

นายทศพร  จันทรเนตร  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นางนงลักษณ  จําปานคร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน 

นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  

นางสาวรุงอรุณ  เพ็ชรฎา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ    

นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท 0-5488-7204 

โทรสาร 0-5488-70202 

www.pyo1.go.th/pyo 1 

 

http://www.pyo/
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