๑

๒

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสา หรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1
วิสัยทัศน์
คนพิการในจังหวัดเชียงราย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ
พันธกิจ
1. สร้างโอกาสให้คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
2. จัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภท
ความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
เป้าประสงค์
1. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
2. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาใน
ทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
3. คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา
4. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
6. จังหวัดเชียงรายมีระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสให้คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน

๓

หน่วยงานผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสให้คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับบริการทาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย
การศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การศึกษาสาหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคน
พิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

๔

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสให้คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ : คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
มาตรการ :

1. สารวจค้นหาคนพิการในแต่ละพื้นที่ จัดระบบคัดกรอง และประเมินสมรรถภาพพื้นฐานของคน

พิการเพื่อรับการศึกษาที่เหมาะสม
2. พัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลคนพิการ ด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ
3. จัดระบบการศึกษาสาหรับคนพิการ และดูแลช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของคนพิการทุกประเภทและทุกระดับอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ให้บริการการส่งต่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล
กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมการสารวจค้นหาคนพิการในแต่ละพื้นที่ จัดระบบคัดกรอง และประเมินสมรรถภาพพื้นฐาน

ของคนพิการเพื่อรับการศึกษาที่เหมาะสม
2. พัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลคนพิการ ด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ
3. พัฒนาการจัดระบบการศึกษาสาหรับคนพิการ และดูแลช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษของคนพิการทุกประเภทและทุกระดับอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ส่งเสริมการให้บริการการส่งต่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียน
แต่

ละบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสให้คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ : 1. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
มาตรการ

: 1. สารวจค้นหาคนพิการในแต่ละพื้นที่ จัดระบบคัดกรอง และประเมินสมรรถภาพพื้นฐานของคนพิการเพื่อรับการศึกษาที่เหมาะสม

กลยุทธ์

โครงการ

1. ส่งเสริมการสารวจค้นหา โครงการการสารวจค้นหา
คนพิการในแต่ละพื้นที่
คนพิการ
จัดระบบคัดกรอง และ
ประเมินสมรรถภาพพื้นฐาน
ของคนพิการเพื่อรับการศึกษา
ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- คนพิการที่ได้รับการสารวจ
ค้นหา/พบ และได้รับการคัดกรอง
หรือประเมินความสามารถพื้นฐาน
หรือจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับ
คนพิการแต่ละบุคคล

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสให้คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ : 1. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
มาตรการ

: 2. พัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลคนพิการ ด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ

กลยุทธ์

โครงการ

2. พัฒนาระบบและจัดทา
โครงการจัดทาฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลคนพิการ ด้าน
คนพิการ ด้านการศึกษา
การศึกษาให้เป็นปัจจุบันและ
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ฐานข้อมูลคนพิการ ด้านการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.25๖1

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสให้คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ : 1. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
มาตรการ

: 3. จัดระบบการศึกษาสาหรับคนพิการ และดูแลช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการทุกประเภทและทุกระดับ

อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นที่
กลยุทธ์
3. พัฒนาการจัดระบบ
การศึกษาสาหรับคนพิการ
และดูแลช่วยเหลือให้
สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษของคนพิการ
ทุกประเภทและทุกระดับ
อย่างหลากหลายและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการการจัดการศึกษา ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงรายที่จัดการศึกษาและการ
และการดูแลช่วยเหลือ
ดูแลช่วยเหลือคนพิการ
สาหรับคนพิการ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสให้คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ : ๑. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
มาตรการ

: 4. ให้บริการการส่งต่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

4. ส่งเสริมการให้บริการการ โครงการพัฒนาผู้บริหาร
เรื่องการส่งต่อ
ส่งต่อที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ ละ
บุคคล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้บริหารมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งต่อ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-

สพม.36
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
สถาบันอุดมศึกษา
สพป. เชียงราย เขต 1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
เป้าประสงค์ : 2. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
มาตรการ : 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบ
และรูปแบบการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภท
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบ
การศึกษา
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับความจาเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภท
เป้าประสงค์ : 3. คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
มาตรการ : 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนพิการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการ
ทุกประเภท
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในทุกสังกัด จัดสภาพแวดล้อม ระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
กลยุทธ์ :

1. พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
ในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
2. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสถานศึกษาสาขา
ห้องเรียนและเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ในการจัดการศึกษา ให้กับคนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์ที่

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการทุกระบบและรูปแบบการศึกษา

เป้าประสงค์ : 2. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
มาตรการ : 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล สิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นของคนพิการแต่
ละประเภทในทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สาหรับคนพิการ

ร้อยละของสถานศึกษาที่
มีการพัฒนาหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อคน จานวนหลักสูตรอาชีพ
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่
เพือ่ คนพิการหรือผู้ดูแล
สอดคล้องกับท้องถิ่น
คนพิการที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

อย่างน้อย 5
หลักสูตร

พมจ.ชร.
หรืองบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 (เขต 1
เป็นหัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
เป้าประสงค์ : 2. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
มาตรการ

: 2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์
2. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาสาหรับคนพิการอย่าง
ต่อเนื่อง

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พัฒนาระบบการประกัน
ร้อยละของสถานศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัด ทีจ่ ัดการศึกษาสาหรับ
การศึกษาสาหรับคนพิการ
คนพิการผ่านการ
ประเมินภายนอกรอบ 4
(พ.ศ. 2559-2563)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
เป้าประสงค์ : 2. คนพิการในจังหวัดเชียงรายได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
มาตรการ

: 3. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

3. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา นวัตกรรมการ สาหรับคนพิการด้วย
จัดการเรียนรู้ กระบวนการ
กระบวนการวิจัย
จัดการเรียนรู้ การทดสอบทาง
การศึกษาการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภท

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลงานวิจัย

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

อย่างน้อย 5 เรื่อง

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
เป้าประสงค์ : 3. คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
มาตรการ : 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนพิการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษของคนพิการ ทุกประเภท
กลยุทธ์

โครงการ

1. พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทในทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา

1. การให้บริการเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของคนพิการที่
ได้รับเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก
สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลือ อื่นใดทาง
การศึกษา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36
3. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
เป้าประสงค์ : 3. คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
มาตรการ : 2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในทุกสังกัด จัดสภาพแวดล้อม ระบบ สนับสนุนการเรียนการสอน ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้

กลยุทธ์

โครงการ

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม
1.การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ระบบสนับสนุนการจัดการเรียน ระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมสถานศึกษา การสอน
สาขา ห้องเรียนและเครือข่าย
ครอบครัว ชุมชน ในการจัด
การศึกษา ให้กับคนพิการ
สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของสถานศึกษาที่
มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ระบบ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

กลยุทธ์

โครงการ
2.ส่งเสริมสถานศึกษาสาขา
ห้องเรียนและเครือข่าย
ครอบครัว ชุมชน ในการจัด
การศึกษา ให้กับคนพิการ
สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของหน่วยบริการ
ครอบครัว ชุมชนที่รวม
กลุ่ม ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ (18 แห่ง 18
อาเภอ)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561
70

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ประจา
เชียงราย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36
3. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
เป้าประสงค์ : 4. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ
มาตรการ : 1. จัดทาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการแต่ละประเภทอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการแต่ละประเภทอย่าง
มีคุณภาพ
3. จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการสอน ในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
กลยุทธ์ : 1. จัดทาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการแต่ละประเภทอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการแต่ละประเภทอย่าง
มีคุณภาพ
3. สรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ

ยุทธศาสตร์ที่

3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

เป้าประสงค์ : 4. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ
มาตรการ

: 1. จัดทาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการแต่ละประเภทอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์
1. จัดทาหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการแต่
ละประเภทอย่างมีคุณภาพ

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ จานวนหลักสูตร
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

อย่างน้อย 1
หลักสูตร

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่

3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

เป้าประสงค์ : 4. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ
มาตรการ

: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการแต่ละประเภทอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์
2. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการแต่
ละประเภทอย่างมีคุณภาพ

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ ร้อยละของครูและบุคลากร
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทางการศึกษาให้สามารถจัด อบรมหลักสูตรระยะสั้น
การศึกษาสาหรับคนพิการ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
เป้าประสงค์ : 4. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ
มาตรการ

: 3. จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการสอน ในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

กลยุทธ์
3. สรรหาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การช่วยเหลือการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ

งาน/โครงการ
สรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การ
ช่วยเหลือการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของจานวนสถานศึกษา
ที่ได้รับการจัดสรรบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การช่วยเหลือการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการจาก
จานวนสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
ทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเชียงราย
ปัญญานุกูล และโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4
และมัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1
เป็นหัวหน้า)
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(เป็นหัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
มาตรการ

: 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรนักสหวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ในจังหวัดเชียงราย เช่น นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด เป็นต้น
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ : 6. จังหวัดเชียงรายมีระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการที่มีคุณภาพ
มาตรการ

เชียงราย

: 1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสาหรับคนพิการ
2. พัฒนาระบบ e-office ระหว่างเครือข่ายองค์กรที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
3. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ : 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
มาตรการ

: 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

กลยุทธ์
1. สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ

ร้อยละจานวนสถานศึกษาที่
ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนเรื่องการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการจากองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
จากจานวนสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
ทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็น
หัวหน้า) และสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
เชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ : 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
มาตรการ

: 2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรนักสหวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย เช่น นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบาบัด

นักกายภาพบาบัด เป็นต้น

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

2. ประสานความร่วมมือกับ ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษากับหน่วยงาน
เพื่อให้บุคลากรนักสหวิชาชีพ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการในจังหวัด
เชียงราย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาสาหรับคนพิการได้รับ
การทาข้อตกลงกับหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บุคลากร เช่นนักสหวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้มีความรู้ความสามารถมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการในจังหวัด
เชียงราย

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

อย่างน้อย 5
สถานศึกษา

งบ
ประมาณ
ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ
มัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็นหัวหน้า)
3. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ : 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
มาตรการ

: 3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการให้กับคนพิการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการให้กับคนพิการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จานวนศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการให้กับคนพิการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

อย่างน้อย 1 ศูนย์

ท้องถิ่น
แต่ละพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : 6. จังหวัดเชียงรายมีระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการที่มีคุณภาพ
มาตรการ

: 1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสาหรับคนพิการ

กลยุทธ์

โครงการ

1. จัดทาระบบสารสนเทศ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ด้านการศึกษาสาหรับคน
โดยการพัฒนาฐานข้อมูล
พิการที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
เดิม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของคนพิการที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการโดยการ
พัฒนาฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

แหล่ง
งบประมาณ

70

งบประมาณ
ประจา/
กองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล และโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1-4 และมัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็นหัวหน้า) และ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : 6. จังหวัดเชียงรายมีระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการที่มีคุณภาพ
มาตรการ 2. พัฒนาระบบ e-office ระหว่างเครือข่ายองค์กรที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
กลยุทธ์

โครงการ

2. จัดทาระบบ e-office
พัฒนาระบบ e-office
ระหว่างเครือข่ายองค์กรที่จัด ระหว่างเครือข่ายองค์กรที่จัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
การศึกษาสาหรับคนพิการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีระบบ e-office
ระหว่างเครือข่ายองค์กร
ที่จัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการที่มี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
แหล่ง
พ.ศ. 2561 งบประมาณ
๑ ระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มูลนิธิสากล 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
เพื่อคน
พิการจังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : 6. จังหวัดเชียงรายมีระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการที่มีคุณภาพ
มาตรการ 3. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
3. ขยายช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ

โครงการ
การประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์

ค่าเป้าหมาย
แหล่ง
พ.ศ. 2561 งบประมาณ
๑ รูปแบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
ประจา
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล และโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1-4 และมัธยมศึกษา เขต 36 (เขต 1 เป็น
หัวหน้า)
3. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็นหัวหน้า) และ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : 6. จังหวัดเชียงรายมีระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการที่มีคุณภาพ
มาตรการ 4. พัฒนาระบบการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย
กลยุทธ์
4. จัดทาระบบการนิเทศ
ออนไลน์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จัดทาระบบการนิเทศออนไลน์ มีระบบการนิเทศ
ออนไลน์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2561
๑ ระบบ

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มูลนิธิสากล 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
เพื่อคนพิการ
จังหวัด
เชียงราย

