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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวดัพะเยา  
 

 1.1 ความเป็นมา 

  จังหวัดพะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งแห่งล้านนาไทยเป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งแยกตัวออกจาก        
จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะรวมตัวกันก่อตั้งเป็น 
จังหวัดพะเยาเป็นเมืองที ่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล จะเห็นได้จากซากของสิ ่งก่อสร้างที ่ปรากฏ         
ตามโบราณสถานต่างๆ ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบล้วนแล้วแต่แสดงถึงความเจริญ
ทางด้านศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี หากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า เมืองพะเยา เดิมชื่อว่า“ภูกามยาว” หรือ         
“พยาว” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1638 โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม พระราชโอรสของ กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะ ในพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 (พ.ศ.1700 -1799) และในยุคสมัยพ่อขุนงําเมือง เป็นกษัตริย์เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุ่งเรืองมาก 
มีฐานะเป็นเมืองเอก เรียกว่า “อาณาจักรพยาว” ต่อมาในปี พ.ศ.1881 เจ้าผู้ครองเมืองหิรัญนครเงินยาง(เชียงแสน) 
ได้สมคบกับเจาผู้ครองเมืองนนทบุรี (น่าน) ยกทัพเขาท่ีอาณาจักรพยาวเป็นเหตุให้อาณาจักรพยาวถูกผนวกเข้าไว้ใน
อาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง
แบบเดิมเป็นมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการ
ปกครองหัวเมืองดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการต่อต้านโดยขบถ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) ทําให้เมืองพะเยาได้รับผลกระทบ
ไปด้วย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยว ก่อความวุ่นวายจนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์สงบลง เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยน
ฐานะจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่าจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ให้มีฐานะเป็นอําเภอเมืองพะเยา ต่อมาภายหลัง ปี พ.ศ.2457 
เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบ้านเมืองฝ่ายเหนือ จึงสั่งให้ยุบเลิก  หัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อย
แล้วให้ไปรวมกับหัวเมืองใหญ่ ทําให้อําเภอเมืองพะเยา เป็นอําเภอพะเยา อยู่ในอํานาจการปกครองของจังหวัด
เชียงราย จนกระทั่งได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในปี พ.ศ. 2520 ทําให้อําเภอพะเยา มีฐานะเป็น
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 เป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศ ไทย (อ้างอิง ขรรคชัย บุญปาน,สุจินต์ 
วงษ์ทศ และคณะ,2538:ประวัติศาสตร์   สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา:สํานักพิมพ์มติชน) 

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา  มีที ่ต ั ้งและอาณาเขตอยู ่ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด  และอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้ ติดเขตอำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอำเภอท่าวังผา  อำเภอเมืองน่าน  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก ติดเขตอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 
  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 300 -1,500 
เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า
ดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ       
มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปันน้ำโอบ
ล้อมถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่
แฝก ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 
  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิ
สูงสุด วัดได้ประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
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  ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 
วัน ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080.0 มิลลิเมตร   
  ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และ
เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1) การคมนาคมขนส่ง 

  โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันมีรูปแบบการขนส่งหลัก 4 รูปแบบ ได้แก่ ทางบก ทางราง ทางน้ำ      

ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั ้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด

เชียงราย ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกติดกับจั งหวัดน่าน ทางตะวันตก         

ติดกับจังหวัดลำปางซึ่งใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงหลาย

จังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของทั้งสอง

ประเทศสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการค้า การลงทุนและ

การท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด

และภายในจังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยามีข้อจำกัดในการคมนาคมขนส่งเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบกดังนั้นการคมนาคม 

ขนส่งในจังหวัด ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเส้นทางและสายรอง ดังนี้ 

  สำหรับทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ของ

จังหวัดพะเยา มีเส้นทางที่สำคัญต่างๆ ได้แก่  

  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เป็นทางหลวงแผ่นดิน  สายหลักของ

ภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 120 จาก จังหวัดพะเยา – อ.วังเหนือ จ.ลำปาง – อ.เวียงป่าเป้า   จ.เชียงราย 

และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 

  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เป็นเส้นทางโครงข่ายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นทาง

หลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ผ่านอำเภอ

ดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4  อ.เชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เส้นทางดังกล่าวผ่านอำเภอจุน     

อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และเข้าสู่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  

  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ผ่านอำเภอ

เชียงม่วน เข้าสู่อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
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  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคำ เป็นเส้นทาง

หลักที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง  จังหวัดพะเยาที่มีการค้าชายแดนระหว่างไทย – ลาว 

และได้รับการยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่ง

ธรรมชาติ อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง เป็นต้น 

  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1เป็นเส้นทางที ่แยกจากถนน             

เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บร ิเวณ อ.ดอกคำใต้                   
เป็นถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที่อำเภอเชียงม่วน เส้นทางนี้สามารถช่วยย่นระยะทาง         
ในการเดินทางจากอำเภอเชียงม่วนไปยังอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่สามารถ 
เดินทางไปสู่จังหวัดน่านได้สะดวกอีกด้วย  

 ภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
  สัดส่วนของถนนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของโครงการ โดย World Bank       
ใช้สัดส่วนระหว่างความยาวของถนน (กม.) กับ พ้ืนที่ดินหักออกด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ (ตร.กม.) หรือสัดส่วนระหว่างความ
ยาวของถนน (กม.) กับ จำนวนประชาชน (คน) สำหรับสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนในประเทศอิน
โดนิเชีย ลาว ฟิลิปปินส์ และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1995-2003 พบว่าประเทศอินโดนิเชีย      
มีสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนที่สูง รองลงมาได้แก่ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ไทย และลาว ตามลำดับ 

 จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.7 ของพื้นที่ พื้นที่จังหวัดพะเยาส่วนที่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของพื้นที่ทั ้งหมด       
หากเป ็นไปตามเกณฑ์ส ัดส ่วนของถนน 1ก ิโลเมตร/1 ตารางก ิโลเมตรจ ังหว ัดพะเยามี  Road Density               
เพียง 0.69 กิโลเมตร/ ตารางกิโลเมตร 

 

   2) รถโดยสารสาธารณะ/รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
   (1) เส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพะเยา รวมจำนวน 15 เส้นทาง ผู้ประกอบการขนส่ง 
6 ผู้ประกอบการ และมีจำนวนรถโดยสารประจำทางท้ังหมด 225 คัน 
  (2) รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองพะเยา เชียงม่วน แม่ใจ ดอกคำใต้ จุน 
และเชียงคำ รวมจำนวน 15 แห่ง และมีจำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมด 140 คัน 

 

 ปัจจุบัน จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของรถที่ต้องผ่านจังหวัดพะเยา
โดยมีแนวโน้มของปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ บนเส้นทางสายหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ 
เนื่องจากรถโดยสารสาธารณะยังไม่มีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ การคมนาคมโดยรถส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการ
เดินทางซึ่งปริมาณจราจรของจำนวนรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบนเส้นทางสายรอง และสายย่อย 
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รถบรรทุกขนาดใหญ่ 5%
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ภาพที่ 2 เส้นทางคมนาคม 

 จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพื้นที ่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยง         

ในระบบ Logistic  และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN  มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว     

ที่เป็นจุดพักเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ  

ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้สะดวก  จึงเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางภาคเหนือ

ตอนบน 2 ของกลุ่มจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางที่เอื้อประโยชน์ในการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปิดการค้า เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตั้งแต่พื้นที่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งจังหวัดพะเยามีถนนเป็นรูปแบบการคมนา

ขนส่งหลักในจังหวัดพะเยา ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมรูปแบบอื่นและเพ่ือ

การรองรับการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่อไป 

  จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน 
พะเยา) ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS ผ่านทางจุดผ่อนปรน
บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดยเป็นชุมชนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการ
เชื ่อมโยงเส้นทางการท่องเที ่ยวทั ้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
tourism) อาศัยอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมไทยลื้อในพื้นที่ กอปรกับการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มีศักยภาพ
ในการส่งออก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน การค้าชายแดน ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์     
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 ด้วยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เป็น
นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาพื้นที่  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรและการ
เชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2555 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างถนน ซึ่งสำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัด
พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น   ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วงเงินงบประมาณ 1,390 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ซึ ่งเมื ่อด่านประเพณี          
บ้านปางมอน เมืองคอบ  แขวงไชยะบุลี ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลแล้วจะส่งผลให้มูลค่าการค้า การลงทุน
ชายแดนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการค้า      
การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะต้องมีการพัฒนา ความพร้อม  
ในทุกด้านเพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
   1.4 การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน ASEAN และ GMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (GMS) 
 
 

  ภายใต ้กรอบความร ่วมม ือทางเศรษฐก ิจอน ุภ ูม ิภาคล ุ ่มน ้ำโขง (GMS) จ ังหว ัดพะเยา 
มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
กับ เมืองคอบแขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนภายใต้ข้อตกลงของคณะกรรมการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ มีการพบปะ เยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการและ
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ไม่เป็นทางการ การเข้าร่วมงานประเพณี การแข่งเรือ การตักบาตรสองแผ่นดิน การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับเป็น “จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั้ง อำนวยความ
สะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 กันยายน 
2561 สำหรับให้บุคคล และพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก พร้อมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 
เล่ม135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว   

ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ดังนี้ 
1) ด้านการค้า (การค้าชายแดน สู ่ การค้าข้ามแดน) การกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก    

อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น HUB ด้านการการกระจายสินค้า 
2)  จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกอำเภอภูซาง เป็นพื้นที่ที ่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที ่รองรับ

เศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื ่อมโยงเส้นทางการท่องเที ่ยวทั ้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยสามารถพัฒนาเชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสู่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศในกลุ่มสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

3) การเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟทาง
คู่เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งมีแนวเส้นทางโครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา 54 กิโลเมตร ผ่าน 3 อำเภอ        
9 ตำบล คือ 

1) อำเภอเมืองพะเยา ได้แก่ ตำบลแม่กา ตำบลจำป่าหวาย ตำบลท่าวังทอง ตำบลแม่ต๋ำ 2) 
อำเภอดอกคำใต้ ได้แก่ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลห้วยลาน 

3) อำเภอภูกามยาว ได้แก่ ตำบลแม่อิง ตำบลดงเจน ตำบลห้วยแก้ว 
โดยมีสถานีและที่หยุดรวมรถ 6 แห่ง ดังนี้ 

1) สถานีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2) ที่หยุดรถบ้านโทกหวาก 
3) สถานีพะเยา 
4) ที่หยุดรถดงเจน 
5) ที่หยุดรถบ้านร้อง 
6) ที่หยุดรถบ้านใหม่ 
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4) โครงข่ายเส้นทางโลจิสติกส์เชื ่อมจังหวัดพะเยาสู่เส้นทางด้านการค้า การลงทุนสู่ประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เชื ่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟสปป. ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น -
เวียงจันทน์) โดยผ่านเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านสากล ปางมอญ เมือง
คอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังสถานีเมืองไช แขวงอุดมไช และสถานีอ่ืน ๆ ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5) การเปรียบเทียบเส้นทางการท่องเที ่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเมืองหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจังหวัดพะเยาเป็นเส้นทางที่มีระยะที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทางจาก
จังหวัดเชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน และ
เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ไปยังเมืองหลวงพระบาง สาธารณะ
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะใช้ระยะทาง 547 กม. ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางท่ีสั้นที่สุด 

6) การเชื่อมโยงเส้นทางการเชื่อมโยงการขนส่งทางราง เชื่อมเส้นทางรถไฟ สปป.ลาว – จีน
ระยะทาง 414.332 กิโลเมตร โดยกำหนดจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในช่วงแรกให้บริการ 
18 เที่ยวต่อวัน สำหรับผู้โดยสาร 4 เที่ยวต่อวัน สำหรับสินค้า 14 เที่ยวต่อวัน โดยมีความเร็วอยู่ที่ 160 กม./ชม. 

7) ศักยภาพด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นด่านสากลแห่งที่ 4 ของแขวง 
ไชยะบุลี ถือเป็นเป็นที่ตั ้งยุทธศาสตร์ทางด้านบริการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในระดับอนุภูมิภาค เป็นประ ตู
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างแขวง 8 แขวงในภาคเหนือของ สปป.ลาว และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ของราชอาณาจักรไทย เป็นการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว ล้านนา สู่ล้านช้าง จากจังหวัดในภาคเหนือ ผ่านเส้นทาง
ดังกล่าว สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ระหว ่างสองประเทศ ให ้ม ีความสะดวกข ึ ้น ซ ึ ่ งไม ่ เพ ียงแต ่จะน ำผลประโยชน ์ทางด ้านเศรษฐกิจมาสู่                       
ทั้งสองประเทศ  ยังเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาประเทศในภาพรวมสำหรับการเดินทางจากจุดผ่านแดนถาวร
บ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือ 
  สำหรับการเดินทางจากด่านบ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ระยะทาง 
38 กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันได้อนุญาตให้ราษฎรแต่ละ
ฝ่ายเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนที่บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวง
ไชยะบุลี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที่ 10,30 ของเดือนซึ่งการดำเนินธุรกิจผ่านจุด ผ่อนปรน
บ้านฮวก อำเภอภูซาง และด่านประเพณีบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
  จังหวัดพะเยาได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธ์กับ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับทวิ
ภาคี โดยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือตามบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย–ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุลี   
เพ่ือร่วมกันผลักดันในการยกระดับจุดผ่อนปรนฯให้เป็นด่านสากลในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้า 
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การลงทุน อีกสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS อาท ิ
  1) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
  2) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา –  แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
  3) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
  4) การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
  5) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และสำรวจเส้นทาง     
การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
  6) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และ แขวง
อุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมกัน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ ามชายแดน การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติ เชื่อมล้านนา – ล้านช้าง สู่แขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชยและแขวงหลวงพระ
บาง ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ ด่านบ้านปางมอญ เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา 
  นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจานงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ี     
เมืองน้องกับเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 
เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอื ่น ๆ ด้วยความเสมอภาคและ
เอื้ออำนวยประโยชน์แก่กัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม    ได้มีการเดินทาง
แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสองประเทศ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของทั้งสองประเทศ โดยต่อมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนา ความสัมพันธ์เมือง
พ ี ่ เม ืองน ้อง (Memorandum of Understanding : MOU) เม ื ่อว ันท ี ่  22 ก ันยายน 2562 เพ ื ่อการสร ้าง
ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทย - จีน ต่อไป 
  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพื้นที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน จุดเชื่อมโยง        
ในระบบ logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปันนาถึงพะเยา ไม่เกิน          
10 ชั่วโมง)และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นจุดพักเพื่อเดินทาง           
ไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศ และภายในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยง     
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การเดินทางระหว่างจังหวัดได้สะดวก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การพักรถ    
การกระจายสินค้าไปจังหวัดต่าง ๆ และประเทศในกลุ่ม GMS 
   ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 สมาชิกประชาคมอาเซียน 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomicCommunity:AEC) มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียน
ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุน อย่าง
เสรี   โดยมีสินค้า ใน 9 สาขาหลักที่สาคัญที่อยู่ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร ประมง ไม้ 
ยาง  สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดพะเยา  
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ที่สามารถเชื่อมต่อ
ทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ GMS BIMSTEC ACMECS และ AEC สนับสนุน
กิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ในการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดพะเยาต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของจังหวัด การอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า การพัฒนาเกษตร การ
ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความมั่นคง
ภายในและตามแนวชายแดน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ กระบวนการผลิต
ทางการเกษตรโดยเน้น ความปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อสร้างจุดเด่นและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นภายใต้
ศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแก่
การหยุดพักเพ่ือพักผ่อนและท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
   1.5 การไฟฟ้า 
   การบริการด้านการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 173,321 ครัวเรือน 
และมีครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบจาหน่าย กฟภ. และไม่มีไฟฟ้าใช้ 70 ครัวเรือน พื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 70
ครัวเรือน ได้แก่ 1.บ้านผาแดง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ 2.บ้านป่าเมี้ยง ตำบลศรีถ้อย 
อำเภอแม่ใจ โดยการไฟฟ้าแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้ 
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   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอ
แม่ใจ และอำเภอภูกามยาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจุน พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน และ
อำเภอปง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคำ พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 
   1.6 ประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 พ้ืนที่จ่ายน้ำในจังหวัดพะเยา 

 

   จังหวัดพะเยาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 การประปาส่วนภูมิภาค
ที่ให้บริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แห่ง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
ประกอบด้วย 
   1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 
       (1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ให้บริการน้ำประปา 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยา 
อำเภอดอกคาใต้ และอำเภอภูกามยาว โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากกว๊านพะเยา รวมพื้นที่ให้บริการ 21.6 ตาราง
กิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,686 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 21,366 ราย ราชการ จำนวน 271 ราย 
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 2,152 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่จำนวน 807 ราย และ
อุตสาหกรรมจำนวน 69 ราย 
       (2) ข้อมูลด้านระบบผลิต แหล่งน้ำดิบกว๊านพะเยา 
       กว๊านพะเยา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 16.74 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
       (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา  
สถานีผลิตน้ำดอยจอมทอง  กำลังการผลิต 1,000 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำประปา 19,000 ลบ.ม./วัน 
   (ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา สิงหาคม 2564) 
   2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
    (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ให้บริการน้ ำประปาแก่ อำเภอจุน อำเภอปง และ        
อำเภอเชียงคำ โดยในพื้นอำเภอจุน ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำจุน สระเก็บน้ำบ้านหัวขัว พื้นที่อำเภอปง ใช้แหล่งน้ำ
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ดิบจาก ลำน้ำงิม และพื้นที่อำเภอเชียงคำ ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำแม่ลาว ลำน้ำแวน และสระเก็บน้ำบ้านหนอง 
รวมพื้นที่ให้บริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,894 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย   จำนวน 5,336 
ราย ราชการ จำนวน 100 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 1,204 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ 
จำนวน 237 ราย และอุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย 
   (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายจุน 
    - ลำน้ำจุน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.5 ม. (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหัวขัว ปริมาณความจุ 580,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณ 
น้ำกักเก็บ 310,000 ลบ.ม. ปริมาณน้าเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการปง 
    - ลำน้ำงิม ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการเชียงคำ 
    - ลำน้ำลาว ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    - ลำน้ำแวน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.2 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (สำรองใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณ 
น้ำกักเก็บ  239,000 ลบ.ม. (สำรองใช้งาน) 
   (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจุน กำลังการผลิต 80 ลบ.ม./ชม.  
จ่ายน้ำประปา 1,100 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำปง กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 1,200 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำเชียงคำกำลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,000 ลบ.ม./วัน 
  ที่มา:การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน,สิงหาคม 2564 
   3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
   (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยในพื้นอำเภอพาน ใช้แหล่งน้ำดิบจากชลประทาน พ้ืนที่อำเภอแม่ใจ 
ใช้แหล่งน้ำดิบจากหนองเล็งทราย รวมพ้ืนที่ให้บริการ 123.82 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด  10,537 ราย
แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 9,351 ราย ราชการ จำนวน 94 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 
จำนวน 840 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 239 ราย 
   (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
   แม่ข่ายพาน 
   - น้ำชลประทาน (ปริมาณนำ้เพียงพอต่อการใช้งาน) 
   - สระพักนำ้ดิบในแม่ข่ายพาน ปริมาณความจุ 160,000 ลบ.ม. ปัจจุบันระดับน้ำ 6.4 
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    ปริมาณนำ้เพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
   หน่วยบริการแม่ใจ 
   - หนองเล็งทราย ปัจจุบันระดับน้ำ 2.5 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
   หน่วยบริการแม่ใจ 
   (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
   - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพาน กำลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 4,000 ลบ.ม./วัน 
   - สถานีผลิตน้ำแม่ใจ กำลังการผลิต 300 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,500 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน สิงหาคม 2564 
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
   จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ตามราคาประจาปี 36,747 ล้านบาท มูลค่า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) 97,282 บาท จัดเป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ และเป็น  อันดับที่ 11  
ของภาคเหนือ 
ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2560 – 2562 

สาขาการผลิต 
มูลค่า (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 
ภาคการเกษตร 11,720 11,196 11,247 
เกษตรกรรมและประมง 11,720 11,196 11,247 
ภาคนอกเกษตร 23,239 23,626 25,500 
เหมืองแร่และเหมืองหิน 100 143 262 
การผลิตอุตสาหกรรม 1,740 1,666 1,778 
การไฟฟ้า ก๊าซ 385 348 388 
การประปา 105 108 137 
การก่อสร้าง 1,868 1,852 1,956 
ขายส่ง  ขายปลีก 4,149 4,166 4,389 
การขนส่งฯ 646 668 762 
ที่พักแรม 128 146 159 
ข้อมูลข่าวสาร 270 313 395 
การเงินและการประกันภัย 2,868 3,007 3,099 
อสังหาริมทรัพย์ฯ 1,407 1,590 1,808 
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วิทยาศาสตร์และวชิาการ 8 9 13 
การบริหารและบริการสนับสนนุอ่ืนฯ 52 51 50 
การบริหารราชการ 2,589 2,732 2,777 
การศึกษา 4,686 4,476 5,074 
บริการด้านสุขภาพ 1,635 1,765 1,841 
ศิลปะ 168 190 224 
บริการด้านอ่ืนๆ 437 395 387 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products) 34,959 34,822 36,747 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดเฉลี่ยต่อบุคคล (GPP Per Capita, Baht) 89,873 90,847 97,282 
จำนวนประชากร (1,000คน) 389 383 378 

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2564   
1.2 สถานการณ์การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านสากลปางมอญ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีแนวชายแดน ที่ติด

กับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั ้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง          
เป็นระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางติดต่อ
ระหว่างบ้านฮวก อำเภอภูซาง กับบ้านปางมอญ (ด่านสากลปางมอญ) เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวจุดผ่าน
แดนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563  เป็นต้นมา 
จังหวัดพะเยามีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรน
การค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว 

ตาราง 2 แสดงสถิติการค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2554-2564) 

ปี พ.ศ. 
ประเภทมูลค่าการส่งออก 

มูลค่าการค้ารวม มูลค่าการนำเข้า มูลค่าการส่งออก ดุลการค้า 
ปี 2554  41,950,161.47 3,564,028.61 38,386,132.86 34,822,104.25 
ปี 2555 150,890,916.02 5,883,478.08 45,267,560.46 171,800,036.29 
ปี 2556  181,023,261.60 259,641.29 180,763,620.31 180,503,979.02 
ปี 2557 231,398,471.34 1,463,019.97 229,935,451.41 228,472,431.44 
ปี 2558 356,064,441.35 21,833,798.68 334,230,642.67 312,396,843.99 
ปี 2559 162,654,583.66 13,107,563.71 149,547,019.95 136,439,456.24 
ปี 2560  289,366,787.09 165,261,744.19 124,105,042.09 -41,156,701.26 
ปี 2561  144,689,320.40 55,846,720.63 88,742,599.77 32,895,879.14 
ปี 2562 164,945,669.96 96,956,402.02 67,989,267.94 -28,967,134.08 
ปี 2563 373,265,669.82 119,186,636.56 254,079,033.26 133,445,384.84 
ปี 2564 (ม.ค - มิ.ย.) 395,494,566.74 61,444,071.81 281,887,666.67 220,443,594.86 
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 มูลค่าการค้าชายแดน  
ปี 2564 มกราคม – มิถุนายน ของปี 2564 มูลค่าการค้ารวม 343.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 214.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 166.96 โดยการส่งออก มีมูลค่า 281.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 203.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 258.26 การนำเข้ามีมูลค่า 61.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.07 ไทยได้ดุลการค้า 191.688 ล้านบาท 

ปี 2563 – 2564 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท โดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบในด้าน
ดุลการค้าทั้งหมด 355.335 ล้านบาท 
  เห็นได้ว่า ปี 2564 มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น มีสาเหตุสาคัญ
เนื ่องจากจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวรบ้านฮวก และด่านประเพณีปางมอญของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ยกระดับเป็นด่านสากลปางมอญ เช่นเดียวกันส่งผลให้สินค้าจากทั้งสอง
ประเทศสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบโดยมีกฎหมายภายในประเทศรองรับใน
การนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล 

ผังแสดงปริมาณด้านการค้า ปี 2563 - 2564 
มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท  สินค้าส่งออกมากที่สุด : น้ำมันเชื้อเพลิง  

สินค้านำเข้ามากท่ีสุด : หินปูนบด สินแร่และสินค้าเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 ปริมาณการค้า 
 

สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว 
สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวร  บ้านฮ

วก ปี 2564 (ม.ค. – มิ.ย.) รวมจำนวนทั้งสิ ้น 3,046 คน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีมาตรการควบคุม การ
เคลื่อนย้ายคนเข้า- ออกประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 

15 



ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 
  ผังแสดงสถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านฮวกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 สถิติปริมาณการเข้า-ออก ของราษฎรไทย ลาว 

 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า 
จำนวน       ผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยา มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แทบจะทุกปี แต่ในปี 2563 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนลดลง
เกือบครึ่งหนึ่ง     มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 411,082 คน โดยเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยร้อยละ 98.13 และผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศ ร้อยละ 1.87 และส่งผลให้รายได้ จากการท่องเที่ยว ในปี 2563 จำนวน 829 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2562 ร้อยละ 59.09 โดยในปี 2562 ผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 2,711 บาท แต่เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อวัน เท่ากับ 1,362 บาท สูงกว่า ผู ้เยี ่ยมเยือนชาวไทย ที ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยต่อวัน เท่ากับ 1,349 บาท ทั ้งนี้
เนื ่องมาจากการแพร่ระบาด   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
นักท่องเที่ยวลดลงจำนวนมาก  ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
1. เส้นทางเรือ ภูซาง-ปากคอบ-ปากแบ่ง-หลวงพระบาง เส้นทางการท่องเที ่ยวดังกล่าว          

จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือทางบกและทางน้ำ โดยเริ่มต้นจาก การเดินทางทางบกจากอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และออกจากจุดผ่านแดนถาวรบ้ านฮวกเข้าสู่ 
สปป.ลาว ณ ด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ สปป.ลาว และ เดินทางต่อไปประมาณ 38 กิโลเมตร สู่ชุมชนปากคอบ
ที่ตั้งอยู่ริมแม่นำ้โขง ที่เป็นเส้นทางผ่านของเรือจาก เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ไปเมืองปากแบ่ง ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ระหว่างกึ่งกลางของเส้นทางท่องเที่ยวทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบาง โดยเรือโดยสารจะจอดพักค้างคืนที่เมือง
ปากแบ่ง 1 คืนก่อนเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบางโดยการเดินทางโดยเรือโดยสารจากเมืองปากแบ่งถึงหลวงพระ
บางจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง โดยระหว่างเส้นทางมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้ายบอกทางที่มี
ภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง  

2. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-กาสี-วังเวียง เส้นทางการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวมีระยะทางโดยประมาณ 577 กิโลเมตร โดยเส้นทางมีสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และ
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ถนนที่ขรุขระเป็นช่วงตลอดเส้นทาง และยังมีถนนที่อยู่ในกำลังดำเนินการก่อสร้าง มีไฟฟ้าส่องสว่างในระหว่าง
เส้นทางเฉพาะบางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น และมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ ำมัน รวมถึง
ป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง โดยการเดินทางด้วยตนเอง อาจจำเป็นต้องศึกษารายละเอียด
การเดินทาง และข้อจำกัดในสิ่งอำนวยความสะดวกบางพื้นที่ ตลอดจน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง เพ่ือ
ความปลอดภัย และความคล่องตัวในระหว่างการเดินทาง  

3. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู-ฮานอย-ซาปา-ฮา
ลองเบย์ เส้นทางระหว่างจุดผ่านแดนบ้านฮวก-เมืองฮาลองเบย์ มีระยะทางประมาณ 1,141 กิโลเมตร โดยสภาพ
เส้นทางตลอดเส้นทางในสปป.ลาว ถนนจะมีความขรุขระเป็นบางช่วงและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ เป็นเชิงเขา และ
จะเดินทางออกจากประเทศลาว ณ ด่านชายแดนปางหกเมืองขวา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมงก่อนเข้าสู่
ประเทศเวียดนาม ณ ด่านไตรจาง เมืองเดียนเบียนฟู และมุ่งหน้าสู่เมืองฮานอยก่อนเดินทาง ต่อไปยังฮาลองเบย์ 
หรือซาปา โดยถนนบริเวณด่านไตรจางเข้าสู่เดียนเบียนฟู มีความลาดชันมาก และมีหลุมบ่อ ขนาดใหญ่ในบางช่วง 
ขณะที่ในเส้นทางสู่ซาปาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นเชิงเขาสูงชันต้องใช้ ความระมัดระวังสูง ทั้งนี้ในประเทศ
เวียดนามจะมีการจำกัดอัตราความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตเมือง หรือชุมชน นอกเมืองไม่เกิน 60-
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทางด่วนไม่เกิน 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยตลอดเส้นทางมีร้านอาหารร้านค้า และ
ปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษ ระบุระหว่างเส้นทาง ขณะที่ใน สปป.ลาว มีไฟส่องสว่างในระหว่าง
เส้นทางเฉพาะบางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น แต่ในประเทศเวียดนามจะมีไฟส่องสว่างในชาน
เมืองและชุมชนเป็นหลัก  

4. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากคอบ-เมืองเงิน-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียน
ฟู-ฮานอย- หนานหนิง เส้นทางการเข้าถึงระหว่างจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน       
มีระยะทางโดยประมาณ 1,356 กิโลเมตร โดยเส้นทางระหว่างเมืองฮานอย-เมืองหนานหนิง มีระยะทางประมาณ 
395 กิโลเมตร และใช้เวลาการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สภาพเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางลาดยางที่เดินทาง 
สะดวกสบาย และมีร้านค้า ร้านอาหารพื้นถิ่น ตลอดจนปั้มน้ำมันให้บริการในระหว่างเส้นทางตามชุมชน หรือเขต 
ชานเมืองในระหว่างเส้นทางพบป้ายบอกทางที่เป็นภาษาท้องถิ่น กับภาษาอังกฤษระบุตามแยกสำคัญของเส้นทาง 
อย่างไรก็ตามเส้นทางระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองผิงเสียง (ด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งเป็นทางด่วน
ตลอดเส้นทาง ดังนั้นจึงมีข้อจากัดในการจอดแวะ หรือทำธุระข้างทาง ตลอดจนไฟส่องสว่างมักพบ ในระหว่างชาน
เมืองกับเขตเมือง ทั้งนี้การนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจมีข้อจำกัด นักท่องเที่ยวอาจ
จำเป็นต้องใช้บริการรถเช่า หรือรถโดยสารธารณะในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือเข้าเมืองหนานหนิง  

บ้านฮวก เมืองชายแดนภูซางหรือบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ยกระดับ
จากจุดผ่อนปรน เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถเชื่อมโยงอนุภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง ได้เป็นอย่างดี โดยมีเขตแดนติดกับสปป.ลาว และสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยว
ระหว่างไทย สู่สปป.ลาวผ่านไปยังจีนตอนใต้และเวียดนามได้โดยผ่านทางเส้นทาง R2A นอกจากนี้ในด้านการ
ท่องเที่ยว ของพื้นที่ ยังมีสิ่งดึงดูดใจที่น่าสนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ บรรยากาศของเมืองเล็กๆ        
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ในขุนเขา อันมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เช่น น้ำตกภูซาง ซึ่งเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียว
ในประเทศไทย น้ำตกห้วยโป่งผา ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู ภูชมดาว ถ้ำน้ำลอด ฯลฯ อีก
ทั้งยังมี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลายเช่น ไทลื้อ ม้ง ลาว ฯลฯ 

1.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดพะเยา ข้อมูลลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ OTOP        
ปี 2557 - 2563 มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียน จำนวน 945 ราย 1,931 ผลิตภัณฑ์ แยกตามประเภท
ผู้ประกอบการ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 ตารางที่ 3 ข้อมูลลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP       
 ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ระหว่างปี 2557 - 2563 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชุมชน มากกว่าผู้ผลิตราย
เดียวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ OTOP การเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ยังต้องการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน จำแนกรายปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ตารางที่ 4 ประเภทการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP    
 จากข้อมูลลงทะเบียน ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 มีผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนเพิ่มข้ึน 
จำนวน 239 คิดเป็นร้อยละ 14.125 แนวโน้มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ/กลุ่มอาชีพในชุมชน มีจำนวนมากขึ้น และ 
เข้าสู่กระบวนการการส่งเสริม OTOP มากขึ้น 
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 สรุปข้อมูลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี     
1 ครั้ง มีกลุ่มชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรเพิ่มมากขึ้น จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 27.03 
 ปัญหา/อุปสรรค 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอื่นๆที่เกี ่ยวข้อง 2.ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด สรุปข้อมูลการ
ดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี 1 ครั้ง มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการการคัดสรรเพิ่มมากขึ้น จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 78.37 
ปัญหา/อุปสรรค์ 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด 
 
 ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ปี 2561 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2561 - 2563 ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ มียอด จำหน่ายเพ่ิม
ทุกปี อยู่ระหว่าง ร้อยละ 19.07 – 23.00 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดการจำหน่าย OTOP มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2564 
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3. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
 จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนทองถิ่น  
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 6 แสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อำเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 
1 อำเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 9 4 
2 อำเภอดอกคำใต ้ 12 99 - 1 3 7 
3 อำเภอจุน 7 86 - - 5 2 
4 อำเภอเชียงคำ 10 135 - - 4 7 
5 อำเภอเชียงม่วน 3 34 - - 1 2 
6 อำเภอปง 7 88 - - 3 6 
7 อำเภอแม่ใจ 6 66 - - 6 1 
8 อำเภอภูซาง 5 59 - - 1 4 
9 อำเภอภูกามยาว 3 41 - - 1 3 

รวม 68 780 1 2 33 36 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม2563 

  2.2 จำนวนประชากร 
  จังหวัดพะเยามีจำนวนประชากรทั้งหมด 461,405 คน เป็นเพศชาย 224,355 คน และ เพศหญิง 237,050 คน  
มีจำนวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
อำเภอเมืองพะเยา ส่วนพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ.2562 – 2564 

 

ที ่
 

อำเภอ 
จำนวนประชากร 

2562 2563 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 อำเภอเมืองพะเยา 60,229 64,426 124,655 59,721 64,093 123,814 55,764 60,167 115,931 
2 อำเภอเชียงคำ 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 36,879 37,947 74,826 
3 อำเภอดอกคำใต้ 33,385 35,566 68,924 33,063 35,276 68,339 32,600 34,872 67,472 
4 อำเภอปง 26,140 26,282 52,422 26,101 26,277 52,378 25,493 25,846 51,339 
5 อำเภอจุน 23,727 25,596 49,323 23,691 25,527 49,218 23,089 25,040 48,129 

6 อำเภอแม่ใจ 16,293 17,138 33,431 16,164 17,090 33,254 15,889 16,893 32,782 
7 อำเภอภูซาง 15,886 16,310 32,196 15,946 16,368 32,314 15,710 16,156 31,866 

8 อำเภอภูกามยาว 10,046 11,053 21,099 10,063 11,034 21,097 9,898 10,925 20,823 
9 อำเภอเชียงม่วน 9,222 9,338 18,560 9,206 9,322 18,528 9,033 9,204 18,237 

รวม 230,503 241,880 472,356 229,068 240,977 470,045 224,355 237,050 461,405 
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ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา พ.ศ.2564 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

0 1,429 1,258 2,687 1 1,655 1,477 3,132 

2 1,735 1,596 3,331 3 1,816 1,755 3,571 

4 1,970 1,751 3,721 5 1,931 1,811 3,742 

6 1,893 1,858 3,751 7 2,115 1,913 4,028 

8 2,137 2,077 4,214 9 2,182 2,156 4,338 

10 2,242 2,129 4,371 11 2,177 2,085 4,262 

12 2,306 1,967 4,273 13 2,286 2,103 4,389 

14 2,291 2,182 4,473 15 2,254 2,246 4,500 

16 2,365 2,197 4,562 17 2,381 2,368 4,749 

18 2,219 2,200 4,419 19 2,255 2,273 4,528 

20 2,359 2,358 4,717 21 2,596 2,555 5,151 

22 2,721 2,573 5,294 23 2,938 2,845 5,783 

24 3,180 3,077 6,257 25 3,367 3,411 6,778 

26 3,316 3,291 6,607 27 3,372 3,164 6,536 

28 3,256 3,190 6,446 29 3,412 3,260 6,672 

30 3,393 3,271 6,664 31 3,270 3,110 6,380 

32 3,101 2,847 5,948 33 3,047 2,817 5,864 

34 2,967 2,962 5,929 35 3,121 3,083 6,204 

36 3,335 3,258 6,593 37 3,359 3,119 6,478 

38 3,356 3,207 6,563 39 3,536 3,330 6,866 

40 3,200 3,318 6,518 41 3,339 3,280 6,619 

42 3,231 3,152 6,383 43 3,055 3,102 6,157 

44 3,331 3,491 6,822 45 3,422 3,382 6,804 

46 3,269 3,257 6,526 47 3,226 3,400 6,626 
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อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

48 3,272 3,605 6,877 49 3,478 3,842 7,320 

50 3,356 3,895 7,251 51 3,285 4,022 7,307 

52 3,315 4,177 7,492 53 3,532 4,343 7,875 

54 3,574 4,561 8,135 55 3,750 4,532 8,282 

56 3,903 4,795 8,698 57 3,925 4,584 8,509 

58 4,026 4,766 8,792 59 3,948 4,579 8,527 

60 3,653 4,262 7,915 61 3,967 4,426 8,393 

62 3,648 4,368 8,016 63 3,286 3,864 7,150 

64 3,300 3,809 7,109 65 3,216 3,590 6,806 

66 3,135 3,569 6,704 67 2,814 3,183 5,997 

68 2,466 2,915 5,381 69 2,418 2,777 5,195 

70 2,198 2,440 4,638 71 2,061 2,266 4,327 

72 1,852 2,152 4,004 73 1,497 1,716 3,213 

74 1,290 1,432 2,722 75 1,129 1,210 2,339 

76 876 1,038 1,914 77 851 1,101 1,952 

78 821 867 1,688 79 742 890 1,632 

80 671 808 1,479 81 586 769 1,355 

82 529 694 1,223 83 595 783 1,378 

84 481 634 1,115 85 407 553 960 

86 345 480 825 87 337 455 792 

88 248 391 639 89 204 334 538 

90 165 262 427 91 132 196 328 

92 85 139 224 93 89 153 242 

94 66 95 161 95 38 65 103 

96 23 50 73 97 14 29 43 

98 9 20 29 99 11 15 26 
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อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

100 7 7 14 100 ปีขึ้นไป 15 30 45 

รวมทั้งสิ้น 111,916 118,698 230,614 รวมทั้งสิ้น 112,439 118,352 230,791 

 
   2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 
  จังหวัดพะเยา มีสถานที ่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั ้งสิ ้น  498 แห่ง ประกอบด้วย                
วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 478 แห่ง  โบสถ์คริสต์ จำนวน 19 แห่ง และมัสยิดจำนวน 1 แห่ง โดยอำเภอเมือง
พะเยามีจำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 1 และน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
  ตารางที่ 9 แสดงการนับถือศาสนาของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามศาสนา  

ศาสนา 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

พุทธ 148,677 155,839 304,516 98.97 
คริสต์ 1,452 1,514 2,966 0.96 
อิสลาม 36 23 59 0.02 
ซิกส์ 1 3 4 0.00 
อ่ืนๆ 58 74 132 0.04 
รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

  ประชากรจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 304,516 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,966 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 อื่นๆ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ศาสนาอิสลาม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 และศาสนาซิกส์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ              
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัดจ ัดตั ้งขึ ้นตามคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ              

คำสั่งที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 11 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที ่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจในเขตจังหวัด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตาม
อำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย  

(2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
(3) สั ่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ   

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล       

เพ่ือการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
(10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง  

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด  
  ข้อ 12 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สำนักงานศึกษาธ ิการจังหวัด อยู ่ภายใต้การกกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่  รับผิดชอบ 
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศ ึกษา และผ ู ้อำนวยการสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา  เฉพาะงานท ี ่ เก ี ่ ยวกับ  
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อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน  
  ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด ดำรงตำแหน่งเทียบกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
ผ ู ้ อ ำน ว ยกา รประ เภทผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ก า รศ ึ กษ าห ร ื อ เ ป ็ น ผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ  มอบหมาย ให ้ ปฏ ิ บ ั ต ิ ห น ้ า ที่  
รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  หน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาจังหวัด 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 
2560 กำหนดหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
   (1) กลุ่มอำนวยการ 
   (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ให้แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) กลุ่มอำนวยการ 
   (1.1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (1.2) ปฏ ิบ ัต ิภารก ิจเก ี ่ยวก ับราชการประจำท ั ่ว ไปของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  
และประสานงานต่างๆในระดับจังหวัด 
   (1.3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
   (1.4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   (1.5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน   

                     (1.6) ดำเน ินงานเก ี ่ยวก ับงานประชาส ัมพ ันธ ์ เผยแพร ่ก ิจกรรมและผลงาน  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (1.7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
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   (1.8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (1.9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
   (1.10) ปฏิบ ัต ิภารกิจเก ี ่ยวกับราชการประจำทั ่วไปของกระทรวงศึกษาธ ิการ  
และประสานงานต่างๆในระบังจังหวัด 
   (1.11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (2.1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
   (2.2) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง  
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   (2.3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2 .4) เสนอแนะเก ี ่ยวก ับการส ่ง เสร ิม สน ับสน ุน การพ ัฒนาการเสร ิมสร ้าง 
และการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบบรรจุแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
   (2.6) นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
   (2.7) เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื ่นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.8) ดำเนินการทางวิน ัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.9) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (2.10) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2 .11 )  จ ั ดทำมาตรฐานค ุณภาพงาน กำหนดภาระงานข ั ้ นต ่ ำ  และเกณฑ์  
การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2.12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล
เสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ 
   (2.13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
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   (2.14) ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
   (2.15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   (2.16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (3.1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มบริหารการศึกษา 
   (3.2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3.3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
   (3.4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (3.5) ว ิ เคราะห์การจ ัดต ั ้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด    

                     (3.6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน  
และรายงานผล 
   (3.7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   (3.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา    
         (4.1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ

คณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.  และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน  
   (4.2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (4.3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
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สามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
   (4.4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (4.5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมการศึกษา 
   (4.6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   (4.7) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
   (4.8) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
   (4.9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (4.10) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนทีจ่ัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   (4.11) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
   (4.12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   (5.1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย 
   (5.2) ขับเคลื ่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (5.3) ส ่งเสร ิม สนับสนุน และดำเน ินการเก ี ่ยวกับงานด้านว ิชาการ การนิเทศ  
และแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(5.4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5.5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการ
รองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   (5.6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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   (5.7) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หร ือหน ่วยงานและสถานศึกษาในส ังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการในจ ังหว ัด ให ้ เป ็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   (5.8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   (5.9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (5.10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

  (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (6.1) กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชน 
   (6.2) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน 
   (6.3) ดำเนินการเกี่ยวกับสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
และท่ีกฎหมายอื่นกำหนด 
   (6.4) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด 
   (6.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

  (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (7.1) ส ่งเสร ิม สนับสนุน และดำเน ินการและประสานเกี ่ยวกับกิจการล ูกเสือ          
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (7.2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดย
ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
   (7.3) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน 
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
   (7.4) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของ
ชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 
   (7.5) สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   (7.6) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
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   (7.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (8.1) ดำเนินการเกี ่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเง ิน แล ะการบัญชี  
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (8.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานธุรการของ กศจ. 
-งานภารกจิทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานการเงิน บัญชี  
 และพัสด ุ
-งานบริหารงานและการ
ควบคุมภายใน 
-งานอาคารสถานที ่
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานบริหารงานบุคคล 

ของ ศธจ. 
-งานพัฒนาองค์กร 

 

-งานธุรการของ 
 คณะอนุกรรมการ 
-จัดทำข้อเสนอ 
 ยุทธศาสตร์การศึกษา 
-จัดทำแผนพัฒนา 
 การศึกษา 
-วิเคราะห์การจัดตั้ง 
 งบประมาณ 
-งานข้อมูลและ 
 สารสนเทศ 
-ติดตามการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

  
 

สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา กศจ. 

อกศจ. อ.ยุทธฯ อ.พัฒนาฯ 

กลุ่มอำนวยการ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกจิการนักเรียน

เอกชน 
 

-งานกำกับ ติดตาม  
 ตรวจสอบ และ 
 ประเมินผล 
-ส่งเสรมิและพัฒนา 
 หลักสูตร 
-งานด้านวิชาการ  
 การนิเทศ  
และแนะแนว 
-จัดทำกรอบ 
การประเมินผล 

 

-กำกับ ดูแลประสาน   
 ส่งเสรมิ และสนับสนุน 
 สถานศึกษาเอกชน 

-การออกใบอนุญาต 
 จัดตั้งโรงเรียน 

-สงเคราะห์และเงิน 
 ทดแทน 
 
 
 

 

-งานกิจการลูกเสือ            
 ยุวกาชาด และกิจการ 
 นักเรียน 
-งานพัฒนานักเรียน  
 นักศึกษา  
-การน้อมนำพระบรม 
 ราโชบายด้าน
การศึกษา 
-การจัดการศึกษาเพื่อ 
 เสริมสรา้งความมั่นคง 

 

-งานตรวจสอบดา้น 
การบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของส่วน
ราชการ 
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วิสัยทัศน์ 
 ผู ้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที ่มีคุณภาพอย่างทั ่วถึง เสมอภาค และมีทักษะเพื ่อการดำรงชีวิต               
ในศตวรรษที ่21  
พันธกิจ 
 1. ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน การบร ิหารและจ ัดการศ ึกษาแบบบูรณาการ ท ุกระด ับ ท ุกพ ื ้นที่                   
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา                   
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั ่วถึง                       
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ค่านิยม  

P-STRONG 

 P = Phayao Provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 

 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 

 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 

 O = Ongoing   : ไม่หยุดยั้ง 

 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 

 G = Goal    : เป้าหมาย 

 “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที ่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ ่งบริการ ทำงานเป็นทีม                                      

มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ                      
ในศตวรรษท่ี 21  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสม    
กับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
 2. ผู ้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที ่ตอบสนองความต้องการ           
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู ้เร ียน                          
ในศตวรรษท่ี 21 
 5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ผ ู ้ เร ียนได ้ร ับโอกาสทางการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ อย่างทั ่วถ ึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ                    
ที่หลากหลาย 
 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
ในเขตพื ้นที ่พ ิเศษ (พื ้นที ่ส ูง พื ้นที ่ตามตะเข็บชายแดน ทั ้งกลุ ่มชนต่างเชื ้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                   
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่                    
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส 
ทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค       
(อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2. ส่งเสร ิมการว ิจ ัยและนว ัตกรรมการบร ิหารและจ ัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรว ิจัย                 
ทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง     
จากการลงมือปฏิบัติ 
 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่
ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากร         
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 7. พัฒนาทักษะการสื ่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเร ียนรู้ และ               
การประกอบอาชีพ  
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม            
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู ้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ส ่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื ่อการเร ียนรู ้ผ ่านระบบดิจ ิท ัลออนไลน์แบบเปิด                  
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน         
เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื ่อมโยง          
ทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน            
และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง        
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 6. พัฒนาระบบงานการบร ิหารงานบุคคลของข้าราชการพลเร ือน  เพื ่อยกระดับสมรรถนะ             
การปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา 

1.ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 10 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

สังกัด แห่ง 

รวมทั้งหมด 391 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 42 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 229 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 

- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 

กระทรวงมหาดไทย 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 86 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 
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ตารางท่ี 11  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 391 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดพะเยา 9 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

• ประเภทสามญัศึกษา 14 
• ประเภทการกุศลของวัดในพระพทุธศาสนา 4 
• ประเภทการศึกษาสงเคราะห ์ 3 
• เอกชนนอกระบบ 21 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 80 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 131 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 18 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลยัพะเยา 1 
- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 3 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70 
- โรงเรียนเทศบาล 16 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
- โรงเรียน ตชด.เบต็ตี้ ดูเมน 1 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 1 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 
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ตารางท่ี 12  จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

  สังกัด  คน 
รวมทั้งหมด 89,535 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4,973 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8,825 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 38,092 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,229 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 21,666 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,418 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7,980 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    161 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กองพุทธศาสนสถาน 788 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก 403 
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ตารางท่ี 13  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

สังกัด คน 

รวมทั้งหมด   89,535 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 4,973 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 8,825 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,756 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 8,639 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 14,697 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 287 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  942 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยพะเยา  20,600 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 282 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 784 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,418 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,226 

- โรงเรียนเทศบาล 3,754 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 104 

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 57 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 788 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 403 
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ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 14 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

รวมทั้งหมด 89,535 

การศึกษาในระบบ  

ระดับก่อนประถมศึกษา 12,822 

             เตรียมความพร้อม  4,513 

             อนุบาล 1 1,419 

             อนุบาล 2 3,317 

             อนุบาล 3 3,573 

ระดับประถมศึกษา 23,937 

            ประถมศึกษาปีที่ 1 3,606 

            ประถมศึกษาปีที่ 2 3,722 

            ประถมศึกษาปีที่ 3 3,975 

            ประถมศึกษาปีที่ 4 4,279 

            ประถมศึกษาปีที่ 5 4,239 

            ประถมศึกษาปีที่ 6 4,116 

ระดับมัธยมศึกษา  26,454 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12,157 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,062 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,038 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,057 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,946 

           มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,179 

           มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,878 

           มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,889 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,354 

ระดับ ปวช. 3,722 

ระดับ ปวส. 1,632 

ระดับอุดมศึกษา 21,349 
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ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

อนุปริญญา 26 

ปริญญาตรี 20,369 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท  

ปริญญาโท 758 

ปริญญาเอก 196 

การศึกษานอกระบบ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 

4,973 
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ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 15 จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
 

สังกัด จำนวน 

รวมทั้งหมด 5,523 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 45 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 218 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 531 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 992 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 993 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,542 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 49 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 104 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 78 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 62 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 315 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ***  

- สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 387 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 134 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 13 

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 
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ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 16 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

เตรียม 
ความพร้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

- - 681 839 894 2,414 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

- - 176 659 783 1,618 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

- - 89 1,340 1,456 2,885 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา 287 - - - - 287 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  4,226  469  460  424  5,579 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน - - 4 11 6 21 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บ้านห้วยปุ้ม) 

- - - 8 10 18 

รวมทั้งหมด 287 4,226 1,419 3,317 3,573 12,822 
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ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี  17 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา  2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 871 837 952 947 889 946 5,442 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 ) 892 963 1,019 1,078 1,108 1,026 6,086 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2) 1,556 1,610 1,675 1,889 1,859 1,758 10,347 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 15 17 26 37 49 55 199 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 12 24 25 23 26 25 135 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 246 254 247 288 282 289 1,606 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน 9 10 22 10 17 15 83 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 5 7 9 7 9 2 39 
รวมท้ังหมด 3,606 3,722 3,975 4,279 4,239 4,116 23,937 
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ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 18  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 180 192 184 556 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

321 316 298 935 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

492 493 480 1,465 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2,519 2,468 2,531 7,518 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 118 143 136 397 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัพะเยา) 79 72 101 252 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200 168 173 541 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 153 186 154 493 

รวมท้ังหมด 4,062 4,038 4,057 12,157 
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ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 19 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จำแนกตามชั้น รายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 171 116 129 416 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2,556 2,329 2,353 7,238 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

124 120 102 346 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 138 133 126 397 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 95 83 76 254 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 95 97 103 295 
รวมทั้งหมด 3,179 2,878 2,889 8,946 
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ข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางที่ 20 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส. รวม 

สถานศึกษาของรัฐ 1,017 861 894 2,772 736 717 1,453 4,225 
สถานศึกษาของเอกชน 341 307 302 950 106 73 179 1,129 

รวมทั้งหมด 1,358 1,168 1,196 3,722 842 790 1,632 5,354 

 ตารางที่ 21 จำนวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายสังกดั ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
 เทียบเท่า 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ควบปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 26 - 19,664 - 720 190 20,600 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 238 - 38 6 282 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 - - 64 - - - 64 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 403 - - - 403 

รวม - - 20,369 - 758 196 21,349 
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2.ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
ตารางท่ี 21  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ชั้น กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2564 

ภาษาไทย 60.72 56.17 -4.55 

ภาษาอังกฤษ 51.06 45.94 -5.12 

คณิตศาสตร ์ 35.20 41.19 5.99 

วิทยาศาสตร์ 43.67 38.31 -5.36 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ชั้น กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2563 

ภาษาไทย 58.30 55.43 -2.87 

ภาษาอังกฤษ 36.35 31.33 -5.02 

คณิตศาสตร ์ 27.53 25.63 -1.90 

วิทยาศาสตร์ 31.13 33.10 1.97 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2564 

ภาษาไทย 47.28 50.65 3.37 

สังคมศึกษา 37.18 38.78 1.60 

ภาษาอังกฤษ 29.87 26.83 -3.04 

คณิตศาสตร ์ 27.61 23.42 -4.19 

วิทยาศาสตร์ 35.22 30.37 -4.85 
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ตารางท่ี 22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้น/สาระวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ประถมศึกษา 

การประกอบอาชีพ 41.63 41.94 

การพัฒนาสังคม 44.95 45.74 

ความรู้พื้นฐาน 40.68 43.34 

ทักษะการดำเนินชีวิต 47.62 46.92 

ทักษะการเรียนรู้ 38.36 35.41 

ค่าเฉลี่ยประถมศึกษา 42.65 42.67 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

การประกอบอาชีพ 38.73 38.07 

การพัฒนาสังคม 37.75 36.39 

ความรู้พื้นฐาน 31.99 34.70 

ทักษะการดำเนินชีวิต 47.03 43.27 

ทักษะการเรียนรู้ 37.06 39.46 

ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 38.51 38.38 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประกอบอาชีพ 39.80 36.81 

การพัฒนาสังคม 34.75 32.22 

ความรู้พื้นฐาน 29.11 30.94 

ทักษะการดำเนินชีวิต 36.66 37.8 

ทักษะการเรียนรู้ 32.57 32.06 

ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 34.58 33.97 
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ตารางท่ี 23  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น/วิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร - 49.31 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา - 26.74 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต - 41.96 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ - 42.59 

ค่าเฉลี่ย ปวช. - 49.31 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร - - 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา - - 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต - - 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ - - 
ค่าเฉลี่ย ปวส. - - 
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คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 

 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

คณะทำงาน รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

 นายขจรศักดิ์  สีเสน    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 นางกรณิการ์ เกตุภู่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 นางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 นางสาวปนัสยา  อุปถัมภ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
588 หมู่ที่ 11 ตำบลบา้นต๋อม อำเภอเมอืง จงัหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0-5407-9872,0-5407-9873 โทรสาร 0-5407-9874 

E-mail:phayaopro@moe.go.th  Facebook:สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 


