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ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีภำรกิจในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในจังหวัดโดยสั่งกำร 
ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรจัดท ำข้อเสนอยุทธศำสตร์จังหวัดและ          
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติส่งเสริมและประสำนงำน กำรศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกำรกีฬำ เพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งติดตำม ตรวจสอบ และประเมินกำรจัดกำรศึกษำทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียน 
นิสิต นักศึกษำและประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และประกอบอำชีพได้ โดยในส่วนของกำรศึกษำ 
ในพ้ืนที่ชำยแดน  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ  ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของพ้ืนที่ดังกล่ำวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญ
ของกำรพัฒนำประเทศ และเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหำต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อำทิ กำรอ่ำน       
เขียนภำษำไทยไม่คล่อง   ควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ และควำมยำกจน ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี              
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำและกำรพัฒนำประเทศ       
ได้แก่ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและควำมมั่นคง 
ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำจะต้องเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มำสู่ยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรศึกษำ         
เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและทุกพ้ืนที่ของจังหวัด ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ   จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
จังหวัดพะเยำเพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนให้มีประสิทธิภำพ เกิดผลเป็น
รูปธรรมซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชนในพ้ืนที่ชำยแดนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ  
มีทักษะอำชีพ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีต่อไป  

 
 

        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
                                                                   มกรำคม  2562 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 

1) หลักกำรและเหตุผลควำมเป็นมำ 

 กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในแนวทำงที่พึงปรำรถนำ      
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นไปอย่ำงจงใจ มีกำรก ำหนด จุดมุ่งหมำยและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบมีกระบวนกำร
เหมำะสมและผ่ำนสถำบันทำงสังคม ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรศึกษำ กำรศึกษำจึงเป็นกระบวนกำรเรียนรู้
เพ่ือควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคมผ่ำนกำรถ่ำยทอดกำรฝึกอบรม กำรสืบสำนวัฒนธรรม กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำกำร และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อม สังคม กำรเรียนรู้ และปัจจัยต่ำง ๆ ที่สนับสนุน
ให้บุคคลได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งกำรศึกษำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อันจะน ำไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศทั้งทำงด้ำนกำรเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยรัฐบำลภำยใต้กำรบริหำรงำน
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ 
ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้ำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรม โดยปฏิรูปกำรศึกษำให้คนไทย
สำมำรถเรียนรู้ตำมศักยภำพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอำชีพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้เหมำะสม    
กับควำมต้องกำรของพ้ืนที่ (ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, 2557) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ ได้ รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสู งตำมมำตรฐำนสำกลและเรียนรู้ ได้ด้ วยตนเองอย่ ำงต่อเนื่ อง                    
รวมถึงกำรมสีุขภำวะที่ดีข้ึนและสถำบัน ทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ โดยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคมด้ำนกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
(ปรเมธี  วิมลศิริ, 2559)  
 อีกทั้ง แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำ   
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง         
และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”(ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2560) ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ก ำหนดจุดเน้นเชิงนโยบำยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี ด้วยเช่นกัน (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2560) นอกจำกนี้แล้ว นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ      
(พ.ศ. 2558-2564) ได้มุ่งเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุขโดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์  ผ่ำนกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ และกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง            
และควำมสมำนฉันท์ให้เกิดขึ้นในชำติ (ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ, 2558) ประกอบกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เพ่ือเสริมควำมมั่นคงของชำติ (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2556      
ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ให้คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพ้ืนที่มีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและภัยคุกคำมควำมมั่นคง       
รวมทั้งสำมำรถพัฒนำร่วมกับประเทศรอบบ้ำนอย่ำงยั่งยืน โดยกำรเสริมสร้ำงให้คนและชุมชนมีจิตส ำนึกด้ำนควำม
มั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่ำงยั่งยืน กำรผนึกก ำลังจัดระบบป้องกันชำยแดนกำรน ำวัฒนธรรม ภูมิปัญญำชุมชนและ    
กำรจัดกำรโดยสันติวิธี กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้มำสนับสนุนงำนควำมมั่นคง ร วมทั ้ ง ก ำ ร
เสริมสร้ำง พัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและกำรบริหำรจัดกำรที่มี เอกภำพและประสิทธิภำพ                  
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 โดยมอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำรส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชำยแดนสำมำรถอ่ำนและเขียน
ภำษำไทยและภำษำท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชำคมกำรเรียนรู้กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนกำร
ยุติธรรมชุมชนทั้งในสถำบันกำรศึกษำและนอกสถำบันกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรธ ำรงรักษำวัฒนธรรมอันดีงำม         
ของท้องถิ่น ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกับประชำชน พัฒนำและส่งเสริม
กำรศึกษำวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนกำรรวมกลุ่มและ      
สร้ำงเครือข่ำยควำมมั่นคง และสร้ำงช่องทำงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงสู่เวทีชุมชนผ่ำนกำรศึกษำ    
และองค์กรทำงศำสนำ (ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ, 2556) จำกกำรศึกษำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค   
ด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดที่มีอำณำเขตติดต่อกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุ 15 -59 ปี 
ในพ้ืนที่ดังกล่ำว ได้รับกำรศึกษำเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 อยู่ในช่วง 6.2 – 8.5 ปี ซึ่งต่ ำกว่ำจ ำนวนปี
กำรศึกษำภำคบังคับของประเทศไทย (9 ปี) (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง      
กำรขำดโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำชนในพ้ืนที่ชำยแดน และจำกกำรศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่
ที่ติดต่อกับชำยแดน พบว่ำ นักเรียนขำดทักษะกำรใช้ภำษำไทย หลักสูตรกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับบริบทและ        
ควำมต้องกำรพัฒนำของพ้ืนที่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ครบ 8 กลุ่มสำระ มีครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรงตำมวุฒิ ครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำย้ำยบ่อย นักเรียนอ่ำนเขียนภำษำไทยไม่คล่อง ขำดแคลนสื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ไม่มีคุณภำพ และไม่ได้มำตรฐำน รวมถึงงบประมำณที่ได้รับ
ไม่สอดคล้องกับสภำพกำรด ำเนินงำนจริงนอกจำกปัญหำกำรจัดกำรศึกษำข้ำงต้นแล้ว ยังมีปัญหำอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ อำทิ ควำมยำกจนของประชำชนในพ้ืนที่ชำยแดน กำรขำดควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม
ระหว่ำงกลุ่มชำติพันธุ์และประเทศเพ่ือนบ้ำน กำรย้ำยถิ่นของประชำชน ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ ปัญหำควำมไม่สะดวก 
ในกำรคมนำคม ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร กำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค และกำรบุกรุกท ำลำยป่ำรวมถึงขั้นตอน
ในกำรด ำเนินกำรเข้ำประเทศมีข้อจ ำกัดที่ท ำให้กำรน ำบุคลำกรไปจัดกำรเรียนกำรสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในประเทศเพ่ือนบ้ำนมีควำมล่ำช้ำ      
 ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด ตลอดจน สั่งกำร ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน    
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดน จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในด ำเนินงำน
พัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดนให้มีคุณภำพ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศต่อไป 
วัตถุประสงค์        

1. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชนในพื้นที่ชำยแดนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ   
2. เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำชนให้มีทักษะอำชีพ มีงำนท ำ สอดคล้องกับบรบิทและควำมต้องกำรพัฒนำ

ของพ้ืนที่ชำยแดน 
3. เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชนในพ้ืนทีช่ำยแดนมีคุณภำพชีวติที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม 

พหุวัฒนธรรมได้อย่ำงมีควำมสขุตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย 
 

พื้นที่เป้ำหมำย 
 จังหวัดพะเยำ มีแนวชำยแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  คือ แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว (สปป.ลำว) จำกทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อ ำเภอเชียงค ำถึงอ ำเภอภูซำง ติดต่อกับ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
สปป.ลำว  รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อ ำเภอเชียงค ำ 16 กิโลเมตร และอ ำเภอภูซำง 28 กิโลเมตร) 
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2) บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 สภำพทั่วไป 
 2.1 ที่ตั้งและอำณำเขต 
 จังหวัดพะเยำ เป็นจังหวัดชำยแดนตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 18 องศำ 
44 ลิปดำ เหนือ ถึง 19 องศำ 44 ลิปดำ เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศำ 40 ลิปดำ ตะวันออก ถึง 100 องศำ 
40 ลิปดำ ตะวันออก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครคิดตำมระยะทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ประมำณ 735 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอำณำเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ ำเภอพำน  อ ำเภอป่ำแดด และอ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับอ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง และอ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอสองแคว อ ำเภอท่ำวังผำ อ ำเภอเมืองน่ำน อ ำเภอบ้ำนหลวง  
    จังหวัดน่ำน 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ ำเภองำว อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง 

จังหวัดพะเยำมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ได้แก่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระยะทำงเขตแดน 
44 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงอำณำเขตของจังหวัดพะเยำ 
  

 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขำ ทั้งทำงด้ำนตะวันออก ด้ำนตะวันตก ด้ำนใต้และตอนกลำง
ของจังหวัด เทือกเขำเหล่ำนี้จะทอดตัวเป็นแนวยำวจำกเหนือลงใต้ มีที่รำบเหมำะแก่กำรเพำะปลูกอยู่สองข้ำงเทือกเขำและระหว่ำง
ล ำน้ ำ  มีเนื้อที่ภูเขำสูงและสูงมำกที่สุด ประมำณร้อยละ 47 ของพ้ืนที่จังหวัดมีพ้ืนที่เนินเขำผสมที่รำบ ประมำณร้อยละ 35    
และมีที่รำบลุ่มน้อยที่สุด ประมำณร้อยละ 18 ระดับควำมสูงของพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ มีควำมสูงระหว่ำง 300 - 1,550 เมตร  
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จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงเทือกเขำที่ส ำคัญของจังหวัดพะเยำได้แก่ เทือกเขำดอยภูลังกำ ดอยสันปันน้ ำดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝำด 
ดอยขุนแม่ต  ำและดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้ ำส ำคัญที่ไหลผ่ำนจังหวัดพะเยำมี 3 สำย คือ แม่น้ ำอิง แม่น้ ำลำว และแม่น้ ำยม 

 2.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
 สภำพอำกำศ ของจังหวัดพะเยำแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน อยู่ระหว่ำง เดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม อำกำศร้อนจัดในเดือนพฤษภำคมอุณหภูมิ
สูงสุด วัดได้ประมำณ 39.5 องศำเซลเซียส 
  ฤดูฝน อยู่ระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม ฝนตกหนำแน่นในเดือนพฤษภำคม ฝนตกตลอดปี 
ประมำณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตกเฉลี่ย 101 วัน 
  ฤดูหนำว อยู่ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ถึง เดือนกุมภำพันธ์ อำกำศหนำวจัดในเดือนพฤศจิกำยนและ
เดือนมกรำคม อุณหภูมิต่ ำสุดในเดือนธันวำคม วัดได้ประมำณ 10.8 องศำเซลเซียส ในเดือนธันวำคม 

 2.4 ขนำดพื้นที่และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดพะเยำมีพ้ืนที่ 6,335.06 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 3,959,412 ไร่ในปี พ.ศ. 2555 พ้ืนที่จังหวัด
พะเยำเป็นเนื้อที่ป่ำไม ้3,287.20 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 2,054,496 ไร่คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
เป็นเนื้อที่ถือครองทำงกำรเกษตร 2,403.13 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 1,501,955 ไร่คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดและเป็นเนื้อที่นอกกำรเกษตร 644.74 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 402,962 ไร่คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด   (ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดพะเยำอ้ำงอิงจำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร) 

 2.5 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
 จังหวัดพะเยำ มีพ้ืนที่ รวมประมำณ 6,187.74 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,867,337.73 ไร่  
มีสภำพเป็นพ้ืนที่ป่ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีเนื้อที่ 3,203.38 ตำรำงกิโลเมตร      
หรือ 2,002,110.91 มีพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย 
ทรัพยำกรน้ ำ 
 จังหวัดพะเยำตั้งอยู่ในลุ่มน้ ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ ำสำขำของแม่น้ ำโลงในลุ่มน้ ำโขงตอนกลำงโดยครอบคลุม
พ้ืนที่ลุ่มน้ ำ 7,388 ตำรำงกิโลเมตรมีปริมำณน้ ำท่ำตำมธรรมชำติ 2,247 ล้ำนลูกบำศก์เมตรและบำงส่วนของพ้ืนที่
อยู่ในลุ่มน้ ำยมตอนบนที่มีแม่น้ ำควรแม่น้ ำงิมและแม่น้ ำยมตอนบนไหลผ่ำนส ำหรับแหล่งน้ ำใต้ดินหรือน้ ำบำดำล      
ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำบริเวณแอ่งเชียงรำย-พะเยำ-แม่สำยมีสภำพทำงธรณีวิทยำประกอบด้วยชั้นน้ ำ 3 ชั้นได้แก่ ชั้นน้ ำ
บำดำลในตะกอนน้ ำพำยุคปัจจุบันตะกอนน้ ำพำยุคเก่ำตะกอนลำนตะพักล ำน้ ำระดับสูงแหล่งน้ ำผิวดินที่ส ำคัญได้แก่ 
 1. กว๊ำนพะเยำมีเนื้อที่ประมำณ 12,831 ไร่หรือประมำณ 20.53 ตำรำงกิโลเมตร ปัจจุบันสำมำรถ
เก็บกักน้ ำได้ 33.84 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งสำมำรถช่วยเหลือพ้ืนที่กำรเกษตรพ้ืนที่ท้ำยกว๊ำนพะเยำในช่วงฤดูฝน      
ได้มำกถึง 300,000 ไร่  และในฤดูแล้งได้ 13,000 ไร่ 
 2. หนองเล็งทรำยเป็นแหล่งน้ ำที่เป็นต้นน้ ำของล ำน้ ำอิงตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอแม่ใจ  มีเนื้อที่ประมำณ 
5,563 ไร่ และในปัจจุบันสำมำรถกักเก็บน้ ำได้ 6.5 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 3. แม่น้ ำอิงมีต้นก ำเนิดจำกดอยหลวงอยู่ทำงทิศตะวันตกของอ ำเภอแม่ใจ ล ำน้ ำส่วนหนึ่งไหลไปรวมกัน  
ที่หนองเล็งทรำยท ำให้เกิดเป็นแหล่งน้ ำอิงแล้วไหลลงสู่กว๊ำนพะเยำและไหลลงสู่ล ำน้ ำโขงที่อ ำเภอเชียงของ  จังหวัด
เชียงรำย มีควำมยำวรวมทั้งสิ้น 240 กิโลเมตร  และมีควำมยำวของล ำน้ ำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยำ 154 กิโลเมตร 
 4. แม่น้ ำยมมีต้นก ำเนิดจำกดอยภูลังกำของเทือกเขำผีปันน้ ำในเขตอ ำเภอปงแล้วไหลผ่ำนอ ำเภอเชียงม่วน
ผ่ำนอ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไหลมำบรรจบกันที่แม่น้ ำน่ำนอ ำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงที่ไหลผ่ำนจังหวัด
พะเยำมีควำมยำว 120 กิโลเมตรโดยมีควำมยำวรวมทั้งสิ้น 770 กิโลเมตร 
(ที่มำ : ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยำ) 
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  2.6 กำรปกครอง  
 จังหวัดพะเยำประกอบด้วยอ ำเภอ 9 อ ำเภอ คือ อ.เมืองพะเยำ อ.แม่ใจ อ.เชียงค ำ อ.ดอกค ำใต้ อ.ปง  
อ.จุน อ.เชียงม่วน  อ.ภูซำง และ อ.ภูกำมยำว  แบ่งเป็น 68 ต ำบล 779 หมู่บ้ำน/39 ชุมชน (อยู่ในเขตเทศบำลเมือง
พะเยำจ ำนวน 13 ชุมชน และเทศบำลเมืองดอกค ำใต้ 26 ชุมชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ
ประกอบด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบำลเมือง 2 แห่ง  เทศบำลต ำบล 33 แห่ง  และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 36 แห่ง 

ตำรำง แสดงเขตกำรปกครองและรูปแบบกำรปกครองของจังหวัดพะเยำ 

ที ่ อ ำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
เขตกำรปกครอง รูปแบบกำรปกครอง 

ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. 
เทศบำล
เมือง 

เทศบำล
ต ำบล 

อบต. 

จังหวัดพะเยำ 6,335.06 68 779 1 2 33 36 
1 เมืองพะเยำ 842.08 15 172 1 1 9 4 
2 ดอกค ำใต้ 823.29 12 99 - 1 3 7 
3 จุน 571.23 7 86 - - 5 2 
4 เชียงค ำ 707.35 10 134 - - 4 7 
5 เชียงม่วน 722.86 3 34 - - 1 2 
6 ปง 1,783.45 7 88 - - 3 6 
7 แม่ใจ 300.76 6 66 - - 6 1 
8 ภูซำง 370.20 5 59 - - 1 4 
9 ภูกำมยำว 213.83 3 41 - - 1 3 

ที่มำ :  1. ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพะเยำ 
 2. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยำ 
 (ทั้ง 2 หน่วยงำนอ้ำงอิงจำกส ำนักทะเบียนกลำงกรมกำรปกครองณเดือนมกรำคม 2558) 

 2.7 ประชำกร 
 จังหวัดพะเยำ ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 มีประชำกรทั้งสิ้น 482,657 คน เป็นชำย 235,804 คน
หญิง 246,853 คน มีจ ำนวนบ้ำนทั้งสิ้น 183,240 หลัง ควำมหนำแน่นโดยเฉลี่ยประมำณ 76.18 คน/ตำรำงกิโลเมตร
จังหวัดพะเยำ มีประชำชนอำศัยอยู่ตำมบริเวณเทือกเขำสูง ได้แก่ ม้ง เมี่ยน ลีซู ลั๊วะ และอ่ืนๆ (ชำวไทยที่อำศัยอยู่พ้ืนที่สูง) 
รวม 60 หมู่บ้ำน โดยกระจำยอยู่ตำมอ ำเภอต่ำงๆ เช่น เชียงค ำ แม่ใจ เมืองพะเยำ ดอกค ำใต้เชียงม่วน ปง และภูซำง  
มีจ ำนวนประชำกร 30,655 คน 6,729 ครัวเรือน  (ที่มำ : ศูนย์พัฒนำชำวเขำจังหวัดพะเยำมกรำคม 2559) 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรของจังหวัดพะเยำ จ ำแนกตำมส ำนักทะเบียน 

ที่ จังหวัด/อ ำเภอ/อปท. ชำย หญิง รวม จ ำนวนครัวเรือน(บ้ำน) 
จังหวัดพะเยำ 235,804 246,853 482,657 183,240 
1 อ ำเภอเมืองพะเยำ 22,031 23,059 45,090 16,551 

เทศบำลเมืองพะเยำ 8,063 9,291 17,354 7,946 
ต ำบลแม่นำเรือ 4,361 4,517 8,878 3,564 
ต ำบลบ้ำนตุ่น 2,425 2,521 4,946 1,861 
ต ำบลบ้ำนใหม่ 2,297 2,435 4,732 1,703 
ต ำบลจ ำป่ำหวำย 4,157 4,284 8,441 3,048 
ต ำบลแม่ใส 2,994 3,247 6,241 2,272 
ต ำบลบ้ำนสำง 2,113 2,193 4,306 1,566 
ต ำบลท่ำจ ำปี 1,925 2,006 3,931 1,433 
ต ำบลสันป่ำม่วง 1,759 1,856 3,615 1,104 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม 5,898 6,658 12,556 6,786 
เทศบำลต ำบลแม่กำ 8,051 10,723 18,774 5,989 
เทศบำลต ำบลแม่ปืม 4,515 4,709 9,224 3,207 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๊ ำ 3,545 3,716 7,261 2,989 
เทศบำลต ำบลท่ำวังทอง 7,720 7,372 15,092 8,309 

2 อ ำเภอจุน 9,251 9,995 19,246 6,765 
ต ำบลทุ่งรวงทอง 3,824 4,186 8,010 2,671 
ต ำบลห้วยยำงขำม 2,707 3,030 5,737 2,245 
ต ำบลพระธำตุขิงแกง 2,720 2,779 5,499 1,849 
เทศบำลต ำบลเวียงลอ 3,037 3,257 6,294 2,399 
เทศบำลต ำบลหงษ์หิน 3,387 3,533 6,920 2,565 
เทศบำลต ำบลจุน 4,550 4,819 9,369 3,718 
เทศบำลต ำบลห้วยข้ำวก่ ำ 4,110 4,375 8,485 3,808 

3 อ ำเภอเชียงค ำ 28,006 27,536 55,542 19,671 
ต ำบลหย่วน 2,242 2,315 4,557 1,944 
ต ำบลน้ ำแวน 3,505 3,609 7,114 2,700 
ต ำบลเจดีย์ค ำ 2,907 3,083 5,990 2,316 
ต ำบลร่มเย็น 6,126 6,063 12,189 3,677 
ต ำบลเชียงบำน 4,048 3,330 7,378 2,945 
ต ำบลแม่ลำว 3,256 3,230 6,486 2,139 
ต ำบลอ่ำงทอง 4,204 4,169 8,373 2,658 
ต ำบลทุ่งผำสุข 1,718 1,737 3,455 1,292 
เทศบำลต ำบลฝำยกวำง 4,353 4,476 8,829 3,656 
เทศบำลต ำบลเวียง 2,769 2,900 5,669 2,157 
เทศบำลต ำบลเชียงค ำ 3,223 3,752 6,975 3,557 
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ที ่ จังหวัด/อ ำเภอ/อปท. ชำย หญิง รวม จ ำนวนครัวเรือน(บ้ำน) 
4 อ ำเภอเชียงม่วน 4,966 5,049 10,015 3,760 

ต ำบลบ้ำนมำง 1,889 1,919 3,808 1,455 
ต ำบลสระ 3,077 3,130 6,207 2,305 
เทศบำลต ำบลเชียงม่วน 4,519 4,462 8,981 3,654 

5 อ ำเภอดอกค ำใต้ 19,384 20,232 39,616 14,027 
เทศบำลเมืองดอกค ำใต้ 6,254 7,084 13,338 5,190 
ต ำบลดอกค ำใต้ 2,154 2,268 4,422 1,757 
ต ำบลดอนศรีชุม 1,311 1,430 2,741 1,095 
ต ำบลบ้ำนปิน 2,616 2,580 5,196 1,895 
ต ำบลสันโค้ง 3,090 3,331 6,421 2,083 
ต ำบลป่ำซำง 2,525 2,726 5,251 1,772 
ต ำบลหนองหล่ม 3,044 2,986 6,030 1,955 
ต ำบลดงสุวรรณ 2,351 2,590 4,941 1,830 
ต ำบลสว่ำงอำรมณ์ 49 47 96 56 
ต ำบลคือเวียง 2,244 2,274 4,518 1,584 
เทศบำลต ำบลห้วยลำน 4,341 4,671 9,012 3,088 
เทศบำลต ำบลบ้ำนถ้ ำ 4,322 4,147 8,469 2,937 

6 อ ำเภอปง 19,972 19,675 39,647 11,686 
ต ำบลปง 2,674 2,581 5,255 1,529 
ต ำบลควร 2,749 2,694 5,443 1,690 
ต ำบลออย 3,466 3,550 7,016 2,371 
ต ำบลงิม 2,373 2,345 4,718 1,589 
ต ำบลผำช้ำงน้อย 2,685 2,575 5,260 1,252 
ต ำบลนำปรัง 1,245 1,221 2,466 791 
ต ำบลขุนควร 4,780 4,709 9,489 2,464 
เทศบำลต ำบลปง 2,910 3,153 6,063 2,686 
เทศบำลต ำบลงิม 3,569 3,560 7,129 2,377 

7 อ ำเภอแม่ใจ 10,343 10,702 21,045 8,914 
ต ำบลแม่ใจ 1,001 1,095 2,096 888 
ต ำบลศรีถ้อย 2,163 2,189 4,352 1,943 
ต ำบลแม่สุก 2,728 2,759 5,487 2,454 
ต ำบลป่ำแฝก 2,523 2,639 5,162 2,021 
ต ำบลเจริญรำษฎร์ 1,928 2,020 3,948 1,608 
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 3,934 4,018 7,952 2,788 
เทศบำลต ำบลแม่ใจ 2,567 2,755 5,322 2,048 
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ที ่ จังหวัด/อ ำเภอ/อปท. ชำย หญิง รวม จ ำนวนครัวเรือน(บ้ำน) 
8 อ ำเภอภูซำง 12,212 12,202 24,414 8,812 

ต ำบลภูซำง 3,205 3,138 6,343 2,368 
ต ำบลป่ำสัก 2,088 2,090 4,178 1,665 
ต ำบลทุ่งกล้วย 4,025 4,015 8,040 2,687 
ต ำบลเชียงแรง 2,894 2,959 5,853 2,092 
เทศบำลต ำบลสบบง 3,696 3,887 7,583 3,101 

9 อ ำเภอภูกำมยำว 6,233 6,645 12,878 4,733 
ต ำบลห้วยแก้ว 4,138 4,377 8,515 3,009 
ต ำบลดงเจน 1,182 1,254 2,436 1,013 
ต ำบลแม่อิง 913 1,014 1,927 711 
เทศบำลต ำบลดงเจน 4,073 4,440 8,513 3,366 

(ที่มำ : รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรจังหวัดพะเยำจ ำแนกตำมส ำนักทะเบียนส ำนักทะเบียนกลำง ณ เดือนกันยำยน  
2558 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพะเยำ)      
 2.8 ด้ำนแรงงำนอำชีพ 
 โครงสร้ำงของก ำลังแรงงำน 
 สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนของจังหวัดพะเยำไตรมำส 3 ปี 2558 (กรกฎำคม-กันยำยน 2558)        
จำกผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของจังหวัดพะเยำพบว่ำจ ำนวนประชำกรที่อยู่ในวัยแรงงำนที่มีอำยุ  15 ปีขึ้นไป    
มีประมำณ 348,127 คน เป็นชำย 168,739 คน เป็นหญิง 179,388 คน แยกเป็นผู้ที่อยู่ในก ำลังแรงงำน        
รวม 227,486 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของประชำกรที่มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไปเป็นผู้มีงำนท ำ 223,883 คน     
คิดเป็นร้อยละ 98.4 ของก ำลังแรงงำนรวมเพศชำย 120,214 คนเพศหญิง 103,669 คนผู้ว่ำงงำน 869 คน    
คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของก ำลังแรงงำนรวม  และเป็นแรงงำนที่รอฤดูกำล  2,734  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของก ำลังแรงงำน   
รวมกำรมีงำนท ำเมื่อพิจำรณำแยกตำมประเภทอุตสำหกรรม   จ ำนวนผู้มีงำนท ำในจังหวัดพะเยำประมำณ 223,883 
คน  พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นผู้ท ำงำนอยู่ในสำขำหลักๆ จ ำนวน 3 สำขำ  ได้แก่เกษตรกรรมป่ำไม้และกำรประมง                
จ ำนวน 136,080 คน   หรือร้อยละ 60.8 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมดรองลงมำคือสำขำกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก      
กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์  จ ำนวน 27,427  คน คิดเป็นร้อยละ 12.2  และสำขำกำรก่อสร้ำง             
จ ำนวน 13,177 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.9  ที่เหลือกระจำยอยู่ในสำขำต่ำงๆ  เช่น   สำขำกำรผลิตกำรบริหำรรำชกำร
โรงแรมและภัตตำคำรกำรศึกษำงำนด้ำนสุขภำพกำรบริกำรชุมชนกำรขนส่งกิจกรรมทำงกำรเงินด้ำนอสังหำริมทรัพย์
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำรลูกจ้ำงในครัวเรือนกิจกรรมทำงวิชำชีพและเทคนิคกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหินเป็นต้น 
 ภำวะกำรท ำงำนของประชำกร 
 ผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกรจังหวัดพะเยำไตรมำสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. -ก.ย. 58) 
จะสะท้อนถึงค่ำของเดือนสิงหำคมซึ่งพบว่ำจังหวัดพะเยำ  จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป   ประมำณ  348,  คน 
เป็นชำยประมำณ 168,739 คน  เป็นหญิงประมำณ 179,388 คน  และประชำกรที่อยู่ในก ำลังแรงงำนรวม   
จ ำนวน 227,486 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.3 ของประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป  ส ำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในก ำลังแรงงำน
ทั้งหมด 227,486 คน แยกได้เป็น 
 1. ผู้มีงำนท ำจ ำนวน 223,883 คนคิดเป็นร้อยละ 98.4 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนรวม 
 2. ผู้ว่ำงงำนซึ่งหมำยถึงผู้ไม่มีงำนท ำและพร้อมที่ท ำงำนมีจ ำนวน 869 คนคิดเป็นร้อยละ 0.4  
ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 
 3. ผู้ที่รอฤดูกำลหมำยถึงผู้ที่ไม่ได้ท ำงำนและไม่พร้อมที่จะท ำงำนเนื่องจำกจะรอท ำงำนในฤดูกำล 
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เพำะปลูกต่อไปจ ำนวน 2,734 คนคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน  

ตำรำงข้อมูลโครงสร้ำงก ำลังแรงงำนจังหวัดพะเยำจ ำแนกตำมสถำนภำพแรงงำนปี 2551 – 2558 (ไตรมำสที่ 3)  

สภำพด้ำนแรงงำน ปี 2551 ปี 2552 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประชำกรอำยุ 15ปี 
ขึ้นไป 

434,758 439,343 446,808 449,825 452,807 347,930 348,127 

1. ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 316,541 333,503 321,492 317,937 314,846 238,272 227,486 
  1.1 ก ำ ลั ง แ ร ง ง ำ น
ปัจจุบัน 

316,541 333,503 320,125 317,317 313,981 237,400 224,752 

    1.1.1 ผู้มีงำนท ำ 313,644 330,971 319,821 316,815 312,419 236,189 223,883 
    1.1.2 ผู้ว่ำงงำน 2,896 2,532 304 503 1,562 1,210 869 
  1.2 ผู้ที่รอฤดูกำล - - 1,367 620 865 872 2,734 
2. ผู้ที่ไม่อยู่ในก ำลัง
แรงงำน 

118,217 105,840 125,316 131,888 137,961 109,658 120,641 

  2.1 ท ำงำนบ้ำน 31,874 36,347 34,826 30,132 32,375 31,780 33,445 
  2.2 เรียนหนังสือ 37,383 34,513 39,789 45,965 46,937 27,044 27,743 
  2.3 อื่นๆ 48,960 34,979 50,701 55,791 58,649 50,834 59,453 

(ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดพะเยำ)   หมำยเหตุ: ไตรมำส 3 ปี 2553 ไม่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
   
 ภำวะกำรมีงำนท ำของประชำกร 
 จังหวัดพะเยำมีประชำกรอำยุ15 ปีขึ้นไปมีงำนท ำจ ำนวน 223,883 คนพบว่ำเป็นชำย120,214 คน
และหญิง 103,669 คนคิดเป็นร้อยละ 53.7 และ 46.3 ของจ ำนวนผู้มีงำนท ำตำมล ำดับส ำหรับอำชีพของผู้มีงำน
ท ำจำกผลส ำรวจ 3 อันดับแรกคือผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตรและกำรประมงมำกที่สุดจ ำนวน  129,835 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 ของผู้มีงำนท ำรองลงมำเป็นพนักงำนบริกำรและพนักงำนร้ำนค้ำและตลำดจ ำนวน 30,461 
คนคิดเป็นร้อยละ 13.6 และผู้มีอำชีพพ้ืนฐำนต่ำงๆในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำรจ ำนวน 18,073 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.1 

ตำรำงแสดงข้อมูลภำวกำรณ์มีงำนท ำของประชำกรจ ำแนกตำมอำชีพและเพศ ปี 2558 (ไตรมำสที่ 3) 

ประเภทอำชีพ 
ชำย หญิง รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.ผู้บัญญัติกฎหมำยข้ำรำชกำรระดับ
อำวุโสและผู้จัดกำร 

2,749 2.3 632 0.6 3,381 1.5 

2.ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ 3,964 3.3 5,923 5.7 9,887 4.4 
3.ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนเทคนิคสำขำ
ต่ำงๆและอำชีพที่เก่ียวข้อง 

1,354 1.1 2,939 2.8 4,293 1.9 
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ประเภทอำชีพ 
ชำย หญิง รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
4.เสมียน 1,749 1.5 3,396 3.3 5,145 2.3 
5.พนักงำนบริกำรและพนักงำน    
ในร้ำนค้ำและตลำด 

9,558 8.0 20,903 20.2 30,461 13.6 

6.ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่ มี ฝี มื อ ใ น ด้ ำ น
กำรเกษตรและกำรประมง 

73,607 61.2 56,228 54.2 129,835 58.0 

7.ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถ
ทำงฝีมือและธุรกิจกำรค้ำท่ีเกี่ยวข้อง 

13,245 11.0 3,601 3.5 16,846 7.5 

8.ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติกำรด้ำนกำรประกอบ 

4,557 3.8 1,405 1.4 5,962 2.7 

9. อำชีพพ้ืนฐำนต่ำงๆในด้ำนกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

9,430 7.8 8,643 8.3 18,073 8.1 

10.คนงำนซึ่งมิได้จ ำแนกไว้ในหมวด
อ่ืน 

- - - - - - 

รวม 120,214 100 103,669 100 223,883 100 

 2.9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยำ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยำปี 2556 มีมูลค่ำเพ่ิม ณ รำคำประจ ำปีเท่ำกับ 33,369 ล้ำนบำท
เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 2,174 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.97 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita)เท่ำกับ 80,303 บำทเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 5,376 บำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.18 (ล ำดับที่ 52       
ของประเทศและล ำดับที่ 11 ของ 17 จังหวัดภำคเหนือ) สำขำกำรผลิตที่มีมูลค่ำสูงสุด 4 ล ำดับแรก  ได้แก่สำขำ
เกษตรกรรมกำรล่ำสัตว์และกำรป่ำไม้มีมูลค่ำ 14,069 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 42.16 รองลงมำได้แก่สำขำกำรขำย
ส่ง    กำรขำยปลีก  กำรซ่อมแซมยำนยนต์จักรยำนยนต์ของใช้ส่วนบุคคล  และของใช้ในครัวเรือนมีมูลค่ำ 3,535 
ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 10.59 ถัดมำเป็นสำขำกำรศึกษำคิดเป็นมูลค่ำ 3,042 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ9.12 และ 
สำขำกำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศรวมทั้งกำรประกันสังคมภำคบังคับมีมูลค่ำ  2,446 ล้ำนบำท  คิด
เป็นร้อยละ 7.33 โดย  มูลค่ำรวมทั้ง 4 สำขำ เป็นจ ำนวนถึง 23,092 ล้ำนบำท  หรือร้อยละ 69.20 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดพะเยำทั้งหมด 

 2.10 ผลิตภัณฑ์ภำคกำรเกษตร 
 ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดพะเยำมีเนื้อที่ถือครองกำรเกษตร 1,452,378 ไร่  ส่วนใหญ่จะเป็นที่ท ำนำ
มำกที่สุดประมำณ 652,805 ไร่  ที่ปลูกพืชไร่พืชผักประมำณ 510,657 ไร่  ที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมำณ 
258,916 ไร่  นอกนั้นเป็นที่อยู่อำศัยที่สวนผักและไม้ดอกที่ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ที่รกร้ำงและเนื้อที่ท ำกำรเกษตรอ่ืนๆ
อำชีพหลักของประชำกรคือกำรท ำนำและพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญคือข้ำวโดยเฉพำะข้ำวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและ         
มีคุณภำพท่ีสุดของภำคเหนือ ข้ำวโพด  เลี้ยงสัตว์  มันส ำปะหลัง  หอมแดง  กระเทียม ขิง ยำงพำรำ ลิ้นจี่ และล ำไย 
 ด้ำนกำรประมงปริมำณสัตว์น้ ำจืดที่จับได้จำกกำรท ำกำรประมงน้ ำจืดในปี 2556 มีจ ำนวน 
3,198,716 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 155 ล้ำนบำท  ปลำที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลำนิล  ปลำนวลจันทร์  ปลำไน 
ปลำยี่สก  ปลำตะเพียน  และอ่ืนๆแหล่งประมงที่ส ำคัญคือ  กว๊ำนพะเยำ  อ่ำงเก็บน้ ำแม่ปืม  และแหล่งน้ ำของแต่ละ
อ ำเภอรวม 9 อ ำเภอ  โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำเป็นหน่วยงำนที่เพำะพันธุ์ปลำต่ำงๆและส่งเสริม
สนับสนุนพันธุ์ปลำในกำรน ำไปปล่อยแหล่งน้ ำธรรมชำติต่ำงๆในจังหวัดด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดในจังหวัดพะเยำ 
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มีทั้งหมด 12,183 รำย  จ ำนวน 20,203 บ่อ  โดยส่วนใหญ่พันธุ์ปลำที่เลี้ยงคือ ปลำนิล ปลำดุก ปลำตะเพียน  และ
อ่ืนๆด้ำนกำรเพำะพันธุ์และอนุบำลสัตว์น้ ำจืดในจังหวัดพะเยำ  มีทั้งหมด 13 ฟำร์ม  โดยส่วนใหญ่ลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ     
ที่ผลิตมำกคือปลำนิล  ปลำลิ่น  ปลำนวลจันทร์เทศ และอ่ืนๆ 

 2.11 ด้ำนกำรลงทุน 
 จ ำนวนโรงงำนแบ่งตำมจ ำพวก 
 ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ มีโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร (สะสม) ณ วันที่ 18 มกรำคม 2559 
จ ำนวนทั้งสิ้น 460 โรงงำน  เงินลงทุน 4,842,281,950 บำท และมีจ ำนวนคนงำน 5,560 คน โดยจ ำแนก
ออกเป็นจ ำพวกโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 

จ ำพวก 
จ ำนวน
โรงงำน 

จ ำนวน 
เงินทุน (บำท) 

จ ำนวนคนงำน (คน) 
แรงม้ำ 

ชำย หญิง รวม 
1 196 33,792,412 443 400 843 3,135.75 
2 55 79,041,250 227 240 467 1,623.63 
3 209 4,729,448,288 2,497 1,753 4,250 80,736.47 

รวม 460 4,842,281,950 3,167 2,393 4,560 85,495.85 

 สำขำอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุนมำกที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดพะเยำได้แก ่
 1. อุตสำหกรรมกำรเกษตรมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 104 โรงงำน เงินลงทุน 3,140,227,318 บำท 
คนงำน 1,918 คน 
 2. อุตสำหกรรมอำหำรมี จ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 37 โรงงำน  เงินลงทุน 712,494,491 บำท  คนงำน 1,171 คน 
 3. อุตสำหกรรมขนส่งมี จ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 32 โรงงำน  เงินลงทุน 411,356,070บำท คนงำน 332 คน 

 ภำวกำรณ์ลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมในจังหวัดพะเยำ 
 ผลจำกกำรพิจำรณำข้อมูลกำรลงทุนอุตสำหกรรมในจังหวัดพะเยำปีงบประมำณพ.ศ. 2558  
มีจ ำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน จ ำนวน 10 โรงงำน เงินลงทุน 476,721,068 บำท    
คนงำน 240 คน  แรงม้ำ 3,173.77 แรงม้ำ สถำนประกอบกำรแจ้งเลิก จ ำนวน 16 โรงงำน เงินลงทุน 159,953,000 
บำท คนงำน 128 คนแรงม้ำ 1,615.58 แรงม้ำ  จัดเก็บค่ำธรรมเนียมโรงงำน 765,238.50 บำท 
(ที่มำ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพะเยำ  มกรำคม 2559) 
 2.12 กำรด ำเนินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจังหวัดพะเยำและแขวงไชยะบุลีสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 
 จังหวัดพะเยำมีแนวชำยแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุลีสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) 
จำกทิศเหนือไปทิศใต้ตั้งแต่อ ำเภอเชียงค ำถึงอ ำเภอภูซำงติดต่อกับเมืองคอบแขวงไชยะบุลี  สปป.ลำวรวมทั้งสิ้น                   
44 กิโลเมตร (อ ำเภอเชียงค ำ 16 กิโลเมตรและอ ำเภอภูซำง 28 กิโลเมตร) ทั้งสองฝ่ำยมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน   
มำช้ำนำนโดยรำษฎรของทั้งสองฝ่ำยจะเดินทำงไปมำหำสู่ติดต่อแลกเปลี่ยนและค้ำขำยสินค้ำระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอจน พ.ศ. 2536 จังหวัดพะเยำโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงมหำดไทยได้ประกำศเปิดจุดผ่อนปรน
ชำยแดนไทย-ลำว บ้ำนฮวก เพ่ือผ่อนปรนกำรค้ำขำยและกำรสัญจรไปมำของประชำชนบริเวณชำยแดนไทย-สปป.ลำว
มุ่งสร้ำงเสริมควำมร่วมมือและพัฒนำควำมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้นและ       
ให้เป็นไปตำมข้อตกลงของคณะกรรมกำรรักษำควำมเรียบร้อยตำมชำยแดนไทย -ลำวจังหวัดพะเยำ-แขวงไชยะบุลี   
โดยในช่วงที่ผ่ำนมำจังหวัดพะเยำและแขวงไชยะบุลี สปป.ลำวมีกำรประชุมพบปะเยี่ยมเยือนอย่ำงเป็นทำงกำรและ   
ไม่เป็นทำงกำรเป็นประจ ำและต่อเนื่องดังนี้ 
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 1. คณะกรรมกำรรักษำควำมเรียบร้อยตำมชำยแดนไทย-ลำวจังหวัดพะเยำ-แขวงไชยะบุลี” มีกำรพบปะ
ประชุมหำรือแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกระชับควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องตลอดจนมีกำรสนับสนุนให้มีกลไกควำมร่วมมือ
ในกำรเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและมั่นคงตำมชำยแดนไทย-ลำวมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในระดับท้องถิ่น
เป็นอย่ำงดีมำตลอดโดยเฉพำะกำรประชุมครั้งล่ำสุด (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2555ณ แขวงไชยะบุลี สปป.
ลำว มีมติร่วมกันพัฒนำในหลำยประเด็นได้แก่ 
  (1) เร่งรัดผลักดันกำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกอ ำเภอภูซำงขึ้นเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรและ    
ด่ำนประเพณีบ้ำนปำงมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีขึ้นเป็นด่ำนสำกล 
  (2) เห็นชอบสนับสนุนโครงกำรจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยำ-จังหวัดน่ำน-แขวงไชยะบุลี-
หลวงพระบำง-แขวงอุดมไช ให้เกิดข้ึนพร้อมร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำนวำงแผนร่วมกันโดยมีเป้ำหมำย 
ให้ผู้ประกอบกำรของจังหวัดพะเยำและแขวงไชยะบุลีมุ่งสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำด้ำนธุรกิจเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันอ ำนำจกำรเจรจำต่อรองพร้อมขยำยตลำดรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)  
 2. เจ้ำแขวงไชยะบุลีเรียนเชิญผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำเดินทำงเข้ำร่วมงำนบุญประเพณีออกพรรษำ
แข่งเรือและงำนมหกรรมบุญช้ำง ณ แขวงไชยะบุลีเป็นประจ ำทุกปี 
 3. อ ำเภอภูซำงจังหวัดพะเยำและเมืองคอบแขวงไชยะบุลีร่วมกันจัดงำนตักบำตรสองแผ่นดินชำยแดน
ไทย - ลำวเป็นประจ ำทุกปีและมีกำรแข่งขันกีฬำกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันเกิดควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันเรื่อยมำ 
 4. กรณีมีเหตุกำรณ์กระทบกระทั่งระหว่ำงรำษฎรของทั้งสองฝ่ำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำและ 
เจ้ำแขวงไชยะบุลีนำยอ ำเภอภูซำงและเจ้ำเมืองคอบสำมำรถประสำนงำนปรึกษำหำรือกันโดยตรงพร้อมมอบนโยบำย
สั่งกำรแก้ไขปัญหำให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยได้ในเวลำอันรวดเร็ว 

 กำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกอ ำเภอภูซำงจังหวัดพะเยำ 
  1. ประเภทของกำรด ำเนินกำร 
   กำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกอ ำเภอภูซำงจังหวัดพะเยำให้เป็นจุดผ่ำนแดนถำวรและ
ยกระดับด่ำนท้องถิ่นบ้ำนปำงมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีเป็นด่ำนสำกล 
  2. เหตุผลควำมเป็นมำ 
   2.1 ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงมหำดไทยเห็นชอบให้จังหวัดพะเยำประกำศให้ด่ำนบ้ำนฮวก
ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต ำบลภูซำงอ ำเภอภูซำงจังหวัดพะเยำตรงข้ำมกับด่ำนประเพณีปำงมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี  
เป็นจุดผ่อนปรนเพ่ือกำรค้ำเปิดให้มีกำรค้ำขำยสินค้ำอุปโภค-บริโภคที่จ ำเป็นให้ประชำชนจังหวัดพะเยำกับประชำชน
ของเขตเมืองคอบ  เมืองเชียงฮ่อน  เมืองหงสำ แขวงไชยะบุลี สปป.ลำวเข้ำ–ออกติดต่อค้ำขำยเยี่ยมญำติท่องเที่ยว 
เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลโดยมีขอบเขตกำรอนุญำตดังนี้ 
    (1) ให้รำษฎรไทยเดินทำงเข้ำไปถึงเขตเมืองคอบและอนุญำตให้รำษฎรลำว 
เดินทำงเข้ำมำถึงเขตอ ำเภอภูซำงและอ ำเภอเชียงค ำ ปัจจุบันอนุญำตให้รำษฎรของแต่ละฝ่ำยเดินทำงผ่ำนแดนทุกวัน  
ต้ังแต่เวลำ 06.00 - 18.00 น. มีก ำหนดไม่เกิน 3 วัน 2 คืนและจัดให้มีตลำดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน 
ณ บริเวณตลำดบ้ำนฮวก 
    (2) กำรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่ำไม่เกิน 1,000 บำทไม่ต้องเสียภำษี
ศุลกำกรกรณีมีกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำที่มีมูลค่ำเกิน 1,000 บำทให้ด ำเนินกำรกรรมวิธีทำงศุลกำกรด่ำนศุลกำกร
เชียงของอ ำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรำย 
  2.2 จังหวัดพะเยำโดยหน่วยงำนภำครัฐภำคเอกชนตลอดจนภำคประชำชนได้มีกำรสนับสนุนให้มี
กำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรมำอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้จังหวัดพะเยำและแขวงไชยะบุลี  
สปป.ลำว มีควำมเห็นชอบที่จะร่วมกันสนับสนุนกำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกอ ำเภอภูซำง  จังหวัดพะเยำ เป็นจุด
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ผ่ำนแดนถำวรและด่ำนท้องถิ่นบ้ำนปำงมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีเป็นด่ำนสำกลรัฐบำลของทั้งสองฝ่ำยได้ก ำหนด
นโยบำยร่วมกันดังนี้ 
    (1) ในกำรประชุมคณะผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและเจ้ำแขวงชำยแดนไทย-ลำวครั้งที่ 8 
ระหว่ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ - 2 มีนำคม 2554 ณ แขวงหลวงพระบำง สปป.ลำวที่ประชุมสนับสนุนให้ยกระดับ 
จุดผ่อนปรนบ้ำนฮวก อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ เป็นจุดผ่ำนแดนถำวรและยกระดับด่ำนท้องถิ่นบ้ำนปำงมอน 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่ำนสำกล 
    (2) คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถำนที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบดังนี้ 
     (2.1) ให้ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกอ ำเภอภูซำงจังหวัดพะเยำ      
เป็นด่ำนถำวรเนื่องจำกได้รับควำมเห็นชอบในหลักกำรจำกคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรเปิดจุดผ่ำนแดนภำยใต้ควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) 
     (2.2) มอบหมำยกระทรวงกำรต่ำงประเทศร่วมกับกระทรวงมหำดไทย
ประสำน สปป.ลำว ในกำรเร่งรัดจัดตั้งคณะท ำงำนร่วมกันเพื่อด ำเนินกำรเปิดจุดผ่ำนแดนถำวรระหว่ำงกัน 
     (2.3) มอบหมำยหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และบริหำรจัดกำรบริเวณด่ำนพรมแดนเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรโดยกรมโยธำธิกำรและ 
ผังเมืองและจังหวัดพะเยำเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร 
    (3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมมือรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมชำยแดน
ไทย-ลำวจังหวัดพะเยำ-แขวงไชยะบุลี ครั้งที ่8 เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหำคม 2555 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลำว 
ที่ประชุมได้มีกำรหำรือกันเกี่ยวกับควำมร่วมมือในอนำคตและลงนำมบันทึกกำรประชุมร่วมกันในประเด็นกำรเร่ง รัด
ผลักดันกำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวก อ ำเภอภูซำง  ขึ้นเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรและด่ำนประเพณีบ้ำนปำงมอน 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ขึ้นเป็นด่ำนสำกล 
    (4) ในกำรประชุมคณะผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและเจ้ำแขวงชำยแดนไทย  – ลำว     
ครั้งที ่9 เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนำคม 2556 ณ กรุงเทพมหำนคร  รำชอำณำจักรไทยทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบกำรเตรียมควำมพร้อม
กำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวก อ ำเภอภูซำง  จังหวัดพะเยำ  เป็นจุดผ่ำนแดนถำวรและยกระดับด่ำนท้องถิ่น      
ปำงมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เป็นด่ำนสำกล 

  3. ควำมพร้อมของพ้ืนที่ 

   3.1 ปัจจุบันจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวก มีอำคำรที่ท ำกำรด่ำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หลำยหน่วยงำน
อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ประกอบด้วยฝ่ำยปกครองต ำรวจทหำรเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรเชียงของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองมีกำร
พัฒนำถนนตัดผ่ำนถึงตัวด่ำนพร้อมระบบไฟฟ้ำท่ีท ำกำรด่ำน 
   3.2 สถิติกำรเดินทำงเข้ำออกของรำษฎรทั้งสองฝ่ำย 

ตำรำงแสดงข้อมูลสถิติกำรค้ำชำยแดนไทย- ลำวจังหวัดพะเยำตั้งแต่ปี 2553 - 2557 

ปี รำษฎรไทยเดินทำงไปลำว (คน/ครั้ง) รำษฎรลำวเดินทำงมำไทย (คน/ครั้ง) 
2553 4,231 27,238 
2554 3,656 27,879 
2555 3,513 34,630 
2556 3,260 37,074 
2557 4,062 36,619 
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เหตุผลในกำรเดินทำงเข้ำ-ออกของรำษฎรทั้งสองฝ่ำย 
 รำษฎรไทย - ติดต่อค้ำขำยประกอบธุรกิจ - เยี่ยมญำติท่องเที่ยว 
 รำษฎร สปป.ลำว - ติดต่อค้ำขำยประกอบธุรกิจ - เยี่ยมญำติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล 
   3.3 สถิติกำรค้ำชำยแดนไทย – ลำวจังหวัดพะเยำ  ตั้งแต่ป ี2550 – 2557 

ตำรำงแสดงข้อมูลสถิติกำรค้ำชำยแดนไทย – ลำวจังหวัดพะเยำตั้งแต่ปี2550 – 2557 

ปี/มูลค่ำ มูลค่ำกำรค้ำ มูลค่ำน ำเข้ำ มูลค่ำส่งออก ดุลกำรค้ำ 
2550 76,332,777.70 68,801,120.20 7,531,657.50 - 61,269,462.70 
2551 45,480,360.80 40,354,296.80 5,126,064.00 - 35,228,232.80 
2552 29,885,504.21 19,804,642.85 10,080,861.36 - 9,723,781.49 
2553 28,554,996.72 4,100,779.60 24,454,217.05 20,353,437.45 
2554 41,950,161.47 3,564,028.61 38,386,132.86 34,822,104.25 
2555 183,565,432.45 5,883,478.08 177,681,954.37 171,798,476.29 
2556 181,023,261.60 259,641.29 180,763,620.31 180,503,979.02 
2557 231,398,471.38 1,463,019.97 229,935,451.41 228,472,431.44 

* มูลค่ำกำรส่งออกป2ี550 - 2557 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
** มูลค่ำกำรน ำเข้ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550 สำเหตุจำกผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปที่เป็นสินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคัญได้มี
มูลค่ำกำรน ำเข้ำลดลงเนื่องจำก สปป .ลำวลดกำรให้สัมปทำนแปรรูปไม้ประกอบกับผู้ประกอบกำรค้ำบ้ำนฮวก         
ไม่สำมำรถน ำเข้ำผลผลิตทำงกำรเกษตรเนื่องจำกประสบปัญหำกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ตำมพันธกรณีตำมควำมตกลง 
WTO อัตรำภำษีน ำเข้ำร้อยละ 73 รวมกับค่ำธรรมเนียมพิเศษกำรน ำเข้ำ 180 บำท/ตันซึ่งไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำง       
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ผู้ประกอบกำรค้ำในระดับท้องถิ่น 

รำยกำรสินค้ำส่งออกที่ส ำคัญได้แก่ 
  - สินค้ำอุปโภคบริโภค - อุปกรณ์ทอผ้ำเส้นด้ำย 
  - ยำรักษำโรค  - เมล็ดพันธุ์พืช เช่น ข้ำวโพด  ถั่วลิสง  ปุ๋ย 
     - น้ ำมันเชื้อเพลิง  - อะไหล่รถยนต์ 
     - วัสดุก่อสร้ำง  - เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 

รำยกำรสินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคัญได้แก่ 
 - พืชผลทำงกำรเกษตร เช่น ข้ำว   ข้ำวโพด  ถั่วลิสง  ลูกเดือย 
 - ของป่ำเช่น   เปลือกไม้  ต้นไม้กวำด  ปอสำ  หน่อไม ้  ผ้ำใยกัญชง   ไม้แปรรูป 
   3.4 จังหวัดพะเยำและแขวงไชยะบุลี สปป.ลำวได้เตรียมควำมพร้อมในกำรยกระดับด่ำนดังนี้ 

 ด้ำนจังหวัดพะเยำ 
 จังหวัดพะเยำได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกเป็นด่ำนถำวรดังนี้ 
 (1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวก อ ำเภอภูซำง เป็นจุดผ่ำนแดนถำวรมีภำรกิจ 
ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในทุกด้ำนเพ่ือกำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกเป็นด่ำนถำวร 
 (2) แต่งตัง้คณะท ำงำนเฉพำะกิจร่วมไทย-ลำวจังหวัดพะเยำส ำรวจควำมพร้อมของพ้ืนที่ในกำรยกระดับ
จุดผ่ำนแดนถำวรและเปิดด่ำนสำกลให้มีภำรกิจส ำรวจควำมพร้อมของพ้ืนที่สรุปควำมเห็นร่วมกับฝ่ำยลำวเสนอผล    
กำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคในกำรยกระดับจุดผ่ำนแดนและแนวทำงกำรพัฒนำที่เหมำะสมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



๑๘ 
 
 

 
 

ของแต่ละฝ่ำยทรำบและพิจำรณำพร้อมทั้งสรุปผลให้คณะกรรมกำรร่วมมือรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมชำยแดน  
ไทย-ลำวจังหวัดพะเยำ-แขวงไชยะบุลีรับทรำบโดยคณะท ำงำนดังกล่ำวของฝ่ำยไทยได้ส ำรวจควำมพร้อมของพ้ืนที่และ
ประชุมพิจำรณำกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวและก ำหนดแนวทำงหลักๆในกำรด ำเนินกำรประกอบไปด้วย 
 - กำรพัฒนำตัวด่ำน 
 - กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับตัวด่ำน 
 - กำรจัดท ำผังพ้ืนที่เฉพำะในชุมชนบ้ำนฮวกและมีผลกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 (1) กำรพัฒนำตัวด่ำนกรมศุลกำกรโดยด่ำนศุลกำกรเชียงของเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบเนื่องจำกพ้ืนที่
ด่ำนในปัจจุบันมีพ้ืนที่จ ำกัดและเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติจึงเห็นควรให้มีกำรก ำหนดพ้ืนที่ด่ำนออกแบ่งเป็น 2 โซนดังนี้ 
 โซนที ่1 ด่ำนพรมแดนอยู่ติดกับพรมแดนเป็นส่วนปฏิบัติกำรประกอบด้วยหน่วยงำน C.I.Q ได้แก่ 
  C = Customs คือกรมศุลกำกร 
  I  = Immigration คือส ำนักงำนต ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง 
  Q = Quarantine คือหน่วยกักกันโรคประกอบไปด้วยกรมควบคุมโรคกรมวิชำกำรเกษตร 
กรมปศุสัตว์กรมประมง 
 โซนที ่2 ด่ำนศุลกำกรไม่จ ำเป็นต้องอยู่ติดพรมแดนจัดเป็นส่วนอ ำนวยกำรและสนับสนุน 
สำมำรถอยู่ห่ำงพรมแดนเช่นอำคำรส ำนักงำนส่วนที่พักของเจ้ำหน้ำที่เป็นต้น 
 (2) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับตัวด่ำน 
  1) ด้ำนกำรคมนำคมส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดพะเยำและแขวงกำรทำงพะเยำเป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบกำรพัฒนำโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมเชื่อมโยงถึงตัวด่ำนบ้ำนฮวก 
  2) ด้ำนกำรด ำเนินงำนขยำยโครงข่ำยไฟฟ้ำประปำและโทรศัพท์ดังนี้ 
   2.1) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดพะเยำมีควำมพร้อมในกำรขยำยโครงข่ำย 
   2.2) กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำจุนได้ด ำเนินกำรส ำรวจแหล่งผลิตน้ ำเพ่ือจ่ำยให้ชุมชน
และหน่วยงำนที่จะปฏิบัติงำนในพื้นที่โครงกำรพัฒนำจัดตั้งด่ำนพรมแดนบ้ำนฮวกส ำหรับกำรวำงระบบกำรวำงท่อ 
จ่ำยน้ ำต้องให้มีกำรวำงผังโครงกำรฯให้ชัดเจนก่อนจึงด ำเนินกำรได้ 
   2.3) บมจ.ทีโอทีจังหวัดพะเยำเตรียมควำมพร้อมโครงข่ำยโทรศัพท์พร้อมให้บริกำรโซน 1 และโซน 2 
  (3) กำรจัดท ำผังพ้ืนที่เฉพำะในชุมชนบ้ำนฮวก 
  ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดพะเยำ ประสำนกำรด ำเนินงำนกับด่ำนศุลกำกรเชียงของ
ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดพะเยำด ำเนินกำรจัดท ำรูปแบบกรอบแนวทำงกำรวำงผังชุมชนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
กำรคมนำคมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนฮวก โดยพิจำรณำถึงพ้ืนที่และชุมชนที่จะได้รับผลกระทบ 
จำกโครงกำรพัฒนำจัดตั้งด่ำนพรมแดนบ้ำนฮวก 

 ด้ำนแขวงไชยะบุลี สปป.ลำว 
 (1) แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรเตรียมเปิดด่ำนประเพณีบ้ำนปำงมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี    
เป็นด่ำนถำวรท้องถิ่นโดยมีรองเจ้ำแขวงไชยะบุลีเป็นหัวหน้ำคณะท ำงำนคณะท ำงำนประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทั้งระดับแขวงและเมืองคอบให้มีหน้ำที่รับผิดชอบภำรกิจกำรเตรียมเปิดด่ำนประเพณีบ้ำนปำงมอนเมืองคอบ        
เป็นด่ำนถำวรท้องถิ่นปำงมอน พร้อมทั้งได้มอบให้ห้องกำรพัวพันต่ำงประเทศแขวงห้องกำรป้องกันชำติแขวง (ปกช.)
และห้องกำรป้องกันควำมสงบแขวง (ปกส.) ประมำณกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเปิดด่ำนถำวรท้องถิ่นดังกล่ำว 
 (2) แต่งตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจร่วมลำว-ไทยแขวงไชยะบุลี  ส ำรวจควำมพร้อมของพ้ืนที่ในกำร
ยกระดับจุดผ่ำนแดนถำวรและเปิดด่ำนสำกลให้มีภำรกิจส ำรวจควำมพร้อมของพ้ืนที่สรุปควำมเห็นร่วมกับฝ่ำยไทย
เสนอผลกำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคในกำรยกระดับจุดผ่ำนแดนและแนวทำงกำรพัฒนำที่เหมำะสมให้หน่วยงำน 
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ที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ำยทรำบและพิจำรณำและสรุปผลให้คณะกรรมร่วมมือรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมชำยแดน
ไทย-ลำวจังหวัดพะเยำ-แขวงไชยะบุลีรับทรำบ 
 (3) รัฐบำลไทยได้อนุมัติงบประมำณทั้งเงินกู้และเงินช่วยแบบให้เปล่ำแก่สปป.ลำว จ ำนวน 1,390 ล้ำนบำท
โดยส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) หรือสพพ. ได้ลงนำมในสัญญำ   
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ สปป.ลำวตำมโครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวก(จ.พะเยำ)-เมืองคอบ-
เมืองเชียงฮ่อนและเมืองคอบบ้ำนปำกคอบ -บ้ำนก้อนตื้นใน สปป .ลำวโดยมีระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี         
พ.ศ. 2557 - 2559 รวมระยะเวลำ 3 ปี มีรำยละเอียดดังนี้ 
 (3.1) งำนก่อสร้ำงถนนโครงกำรมีระยะทำงรวมประมำณ 110 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
   (3.1.1) ถนนช่วงบ้ำนฮวก-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน ระยะทำง 62.60 กม. 
   (3.1.2) ถนนช่วงเมืองคอบ-บ้ำนปำกคอบ-บ้ำนก้อนตื้น ระยะทำง 24.62 กม. 
   (3.1.3) เส้นทำงย่อยจำกบ้ำนปำกคอบถึงริมแม่น้ ำโขง ระยะทำง 2.00 กม. 
   (3.1.4) ถนนในเมืองคอบ ระยะทำง 8.00 กม. 
   (3.1.5) ถนนในเมืองเชียงฮ่อน ระยะทำง 12.93 กม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เส้นทำงกำรด ำเนินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจังหวัดพะเยำและแขวงไชยะบุลี สปป.ลำว 
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4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 กำรยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรและด่ำนประเพณีบ้ำนปำงมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี
เป็นด่ำนสำกลจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆร่วมกันระหว่ำงจังหวัดพะเยำและแขวงไชยะบุลี สปป.ลำว ดังนี้ 
  4.1 จะเกิดกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวผ่ำนจุดผ่ำนแดนดังกล่ำวมำกยิ่งขึ้น
และเกิดกำรเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกำรขนส่งกำรท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงทั้ง สปป .
ลำวจีนตอนใต้และเวียดนำมซึ่งมีศักยภำพที่จะพัฒนำให้เป็นเส้นทำงยุทธศำสตร์ กำรท่องเที่ยวกำรค้ำกำรลงทุน      
กำรขนส่งเพ่ือรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในอนำคตอันใกล้อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรจัดตั้ง
วงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยำ-จังหวัดน่ำน-แขวงไชยะบุลี-หลวงพระบำง-แขวงอุดมไชย 
 4.2 ประชำชนของทั้งสองประเทศและยำนพำหนะสำมำรถสัญจรไปมำเพ่ือกำรค้ำกำรลงทุนส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยวและอ่ืนๆเพ่ิมสูงและสะดวกยิ่งขึ้นจะส่งผลก่อให้เกิดกิจกรรมกำรค้ำชำยแดนและกำรเปิดตลำดกำรค้ำ
ใหม่ๆโดยเฉพำะสินค้ำสิ่งทอเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้ำกำรเกษตรและกำรบริกำรอ่ืนๆท ำให้มูลค่ำกำรค้ำและกำร
ท่องเที่ยวเพิ่มมำกข้ึน 
 4.3 พัฒนำตลำดชำยแดนบ้ำนฮวก อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำสินค้ำและด่ำนบ้ำนฮวก
เป็นประตูกำรค้ำประตูคมนำคมขนส่งและประตูเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 กิจกำรค้ำชำยแดนไทย-สปป.ลำว 
1. ควำมสัมพันธ์ตำมแนวชำยแดนไทย-สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชนไทย – สปป.ลำวตำมแนวชำยแดนมีควำมต่อเนื่องกันมำนำนเนื่องจำก
รำษฎรทั้งสองฝ่ำยมีควำมผูกพันกันตำมสำยเลือดด้วยควำมเป็นญำติพ่ีน้องจึงท ำกำรกำรค้ำขำยระหว่ำงบุคคลกลุ่ม
บุคคลและชุมชนจนกระทั่งรัฐบำลทั้งสองฝ่ำยได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันท ำให้มีกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 1.1 สถำนที่ตั้ง 
 จังหวัดพะเยำมีแนวเขตติดต่อกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  (สปป.ลำว) ตั้งแต่บริเวณ  
บ้ำนฮวก หมู่ที่ 3 ต ำบลภูซำง อ ำเภอภูซำง ถึงบ้ำนต้นผึ้งหมู่ที่ 16 ต ำบลร่มเย็น อ ำเภอเชียงค ำ เป็นระยะทำง
ประมำณ 36 กิโลเมตร โดยมีช่องทำงกิ่วหก (PB 502763) หมู่ที่ 12 ต ำบลภูซำง อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ    
เป็นช่องทำงที่ติดต่อระหว่ำงบ้ำนฮวก หมู่ที่ 12 ต ำบลภูซำง อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ กับบ้ำนปำงมอญเมืองคอบ
แขวงไชยะบุรี สปป.ลำว เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนชำยแดนไทย-สปป.ลำว บ้ำนฮวก เป็นช่องทำงที่รำษฎรของทั้งสอง
ประเทศสำมำรถเดินทำงติดต่อค้ำขำยกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลำ 06.00 - 18.00 น. ของทุกวันโดยไม่มีกำรหยุดพัก
เที่ยงและมีกำรจัดตลำดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลำดบ้ำนฮวก ทั้งนี้กำรขออนุญำต       
เดินทำงเข้ำ-ออกต้องให้เป็นไปตำมข้อตกลงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 1.2 ข้อตกลงระหว่ำงจังหวัดพะเยำกับแขวงไชยะบุรี 
 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมรักษำควำมเรียบร้อยตำมแนวชำยแดนไทย-สปป.ลำว และ สปป.ลำว
ไทยเขตเชียงฮ่อน-หงสำ แขวงไชยะบุรีได้มีบันทึกกำรประชุมที่มีผลให้ทั้ง 2 ฝ่ำยต้องปฏิบัติตำมหลำยประเด็นดังนี้ 
  1.2.1 ให้ใช้จุดกิ่วหกเป็นช่องทำงเข้ำ-ออกระหว่ำงบ้ำนฮวก หมู่ที่ 3 อ ำเภอภูซำง กับบ้ำนปำงมอญ
เมืองคอบเวลำ 08.00 -12.00 น. และเวลำ 13.00 – 17.00 น. (ปัจจุบันปรับเป็นเวลำ 06.00 – 18.00 น. 
โดยไม่มีกำรหยุดพักเที่ยง) กรณีเจ็บป่วยสำมำรถเข้ำ-ออกได้ไม่จ ำกัดเวลำแต่ต้องผ่ำนจุดตรวจคนเข้ำ-ออก           
ของเจ้ำหน้ำที่ท้ังสองฝ่ำยและอนุญำตให้เฉพำะรำษฎรของจังหวัดพะเยำกับรำษฎรแขวงไชยะบุรีเท่ำนั้นที่ผ่ำนเข้ำออก
ได้ก ำหนดเวลำเข้ำออกของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่เกิน 2 วัน ระยะทำงหรือขอบเขตให้เข้ำไปแต่ละฝ่ำยได้ในเขตสุขำภิบำล 
เชียงค ำและเขตเทศบำลเมืองคอบเท่ำนั้น 
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  1.2.2 ประชำชนทั้งสองฝ่ำยสำมำรถซื้อสินค้ำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต        
ในมูลค่ำไม่เกิน 30,000 กีบ หรือ 1,000 บำท  ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวโดยไม่ต้องเสียภำษี (หำกซื้อเกินต้องช ำระ
ภำษีตำมกฎหมำย) 
  1.2.3 ทั้งสองฝ่ำยจะร่วมกันในกำรสกัดก้ันและปรำบปรำมยำเสพติดบริเวณชำยแดน 
  1.2.4 ทั้งสองฝ่ำยจะให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำหลักเขตแดนไทย-สปป.ลำวจังหวัดพะเยำ-แขวงไชยะบุรี
ให้อยู่ในสภำพเดิมไม่ถูกท ำลำยให้ควำมรู้และดูแลประชำชนของตนให้เดินทำงเข้ำ-ออกจุดผ่ำนแดนให้ถูกต้อง 
  1.2.5 ทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบให้กำรร่วมมือและพัฒนำด้ำนกีฬำศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงกันรวมทั้ง     
ให้ควำมร่วมมือด้ำนสำธำรณสุขมำกขึ้น 
  1.2.6 ทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบให้ยกฐำนะจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรและด่ำนประเพณี
ปำงมอญเป็นด่ำนท้องถิ่นโดยเห็นชอบน ำเสนอรัฐบำลของแต่ละฝ่ำยพิจำรณำ 

2. สถำนะด่ำนชำยแดน 
 “จุดผ่อนปรน” เป็นจุดที่เปิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทำงด้ำนมนุษยธรรมเพ่ือกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์    
ในระดับท้องถิ่นและอนุญำตให้ประชำชนทั้งสองประเทศสัญจรไปมำเพ่ือซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำอุปโภคบริโภค
ระหว่ำงกันโดยก ำหนดระเบียบกำรสัญจรไปมำประเภทของสินค้ำมูลค่ำกำรค้ำระยะเวลำเปิดปิดจุดผ่อนปรนจุดผ่อน
ปรนชำยแดนไทย-สปป.ลำวบริเวณบ้ำนฮวก  อ ำเภอภูซำง  จังหวัดพะเยำ เป็นจุดที่ตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมกำรเข้ำออก       
ของประชำชนทั้งสองประเทศอยู่ในควำมดูแลของฝ่ำยกิจกำรพิเศษที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ       
ซึ่งมีนำยอ ำเภอภูซำงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดกำรติดต่อค้ำขำยระหว่ำงประเทศเป็นไปตำมข้อตกลง                
ของคณะกรรมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมแนวชำยแดนไทย-ลำวจังหวัดพะเยำ,ลำว-ไทย แขวงไชยะบุรี โดยจุด
ผ่อนปรนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2536โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันกำรกระท ำอันเป็น
คอมมิวนิสต์ (ศอป.ปค.) อ ำเภอภูซำง ประจ ำอยู่ ณ จุดผ่อนปรนดูแลกำรเข้ำออกของประชำชนโดยอยู่ในกำรดูแล    
ของฝ่ำยกิจกำรพิเศษที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอภูซำงซึ่งมีนำยอ ำเภอภูซำงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและเจ้ำหน้ำที่จำกด่ำน
ศุลกำกรเชียงของ จังหวัดเชียงรำย ควบคุมดูแลกำรน ำเข้ำสินค้ำผ่ำนเข้ำ-ออกบริเวณจุดผ่ำนแดน 

3. สถำนกำรณ์กำรค้ำ 
 สถิติกำรค้ำชำยแดนไทย-ลำวด้ำนจังหวัดพะเยำปี2551-2558 มูลค่ำกำรกำรค้ำรวมสูงขึ้น         
อย่ำงต่อเนื่อง ปี2558 มูลค่ำกำรค้ำรวมเท่ำกับ 356.00 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2557 มูลค่ำ 124.66 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 53.89 ซึ่งไทยเป็นฝ่ำยเกินดุลกำรค้ำ 312.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 36.75 แยกเป็น 
 3.1 กำรส่งออก ปี 2558 มีมูลค่ำ 334.16 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีที่แล้ว 104.28 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 45.36 จำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรส่งออกในหมวดสินค้ำได้แก่ยำนพำหนะและส่วนประกอบเครื่องจักร+อุปกรณ์ 
(สุทธิน ำกลับ) รถกระบะบรรทุก+อุปกรณ์ (สุทธิน ำกลับ) พำหนะเครื่องจักรหนัก สินค้ำเชื้อเพลิง(น้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว
น้ ำมันเบนซิน) วัสดุก่อสร้ำงเหล็กเส้นเหล็กกล้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์และส่วนประกอบ (อุปกรณ์ไฟฟ้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ) 
ของใช้ประจ ำวัน (สินค้ำเบ็ดเตล็ด) 
 3.2 กำรน ำเข้ำในปี 2558 มีมูลค่ำ 21.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 20.33 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 1,392.47 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของหมวดสินค้ำน ำเข้ำส ำคัญได้แก่สินค้ำกสิกรรม (ลูกเดือยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์),
ยำนพำหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ (รถตักดิน), และวัสดุก่อสร้ำง (หินโม)่ 
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สถิติกำรค้ำชำยแดนด้ำนจังหวัดพะเยำ-สปป.ลำว ปี 2551 - 2558 
หน่วย : บำท 

ปี/มูลค่ำ มูลค่ำกำรค้ำ มูลค่ำน ำเข้ำ มูลค่ำส่งออก ดุลกำรค้ำ 
2551 45,480,360.80 40,354,296.80 5,126,064.00 -35,228,232.80 
2552 27,021,387.18 19,804,642.85 10,080,861.36 -9,723,781.49 
2553 22,226,719.93 4,100,779.60 24,454,217.05 20,353,437.45 
2554 41,950,161.47 3,564,028.61 38,386,132.86 34,822,104.25 
2555 150,890,916.02 5,883,469.08 45,267,560.46 39,384,091.38 
2556 181,023,261.60 259,641.29 180,763,620.31 180,503,979.02 
2557 231,398,471.38 1,463,019.97 229,935,451.41 228,472,431.44 
2558 356,792,441.35 21,833,798.68 334,230,642.67 312,396,843.99 

(ที่มำ : ด่ำนศุลกำกรเชียงของ) 

กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบมูลค่ำกำรค้ำมูลค่ำน ำเข้ำมูลค่ำส่งออกด้ำนจังหวัดพะเยำปี 2551 – 2558 

            
สินค้ำน ำเข้ำระหว่ำงไทย-สปป.ลำวด้ำนจังหวัดพะเยำปี 2557 – 2558 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ล ำดับ รำยกำรสินค้ำ ปี 2557 ปี2558 เปลี่ยนแปลง + / - 

1 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ - 3,772,618.84 + 3,772,618.84 
2 ลูกเดือย 1,463,019.97 15,910,294.11 + 14,447,274.14 
3 รถตักดิน - 1,690,952.08 + 1,690,952.08 
4 หินโม ่ - 459,933.65 + 459,933.65 

รวม 1,463,019.97 21,833,798.68  + 20,370,778.71 
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แสดงกำรเปรียบเทียบสินค้ำน ำเข้ำระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ปี 2557 – 2558 

 

สินค้ำส่งออกระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดพะเยำปี2557-2558 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ล ำดับ รำยกำรสินค้ำ ปี 2557 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง + / - 
1 สินค้ำกสิกรรม - 121,589.60 + 121,589.60 
2 เครื่องใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์และ 

ส่วนประกอบ 
2,002,047.14 24,064,646.91 + 22,062,599.77 

3 เครื่องอิเลคทรอนิกส์ 56,010.60 12,961.12  - 43,049.  
4 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 522,739.89 475,420.36 - 47,319.53 
5 เหล็กและผลิตภัณฑ์ 1,253,490.80 9,619,994.94 - 8,366,504.14 
6 ยำนพำหนะและส่วนประกอบ 51,130,769.57 129,373,994.25 + 78,243,224.68 
7 สินค้ำเชื้อเพลิง 169,187,961.95 138,378,005.74 - 30,809,956.21 
8 วัสดุก่อสร้ำง 4,856,510.00 30,053,432.75 + 25,196,922.75 
9 ของใช้ประจ ำวัน 

(สินค้ำอุปโภคบริโภค) 
- 2,130,597.00 + 2,130,597.00 

10 เครื่องใช้ส ำนักงำน 368,121.46 - - 368,121.46 
11 อ่ืนๆ (สินค้ำเบ็ดเตล็ด) 557,800.00 - - 557,800.00 

รวม 229,935,451.41 334,230,642.67 104,295,191.26 
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แสดงกำรเปรียบเทียบสินค้ำส่งออกระหว่ำงไทย – สปป.ลำว ปี 2557 – 2558 

   

แนวโน้มในกำรพัฒนำในอนำคต 
1. ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน 
 รูปแบบกำรลงทุน 
 1. กำรลงทุนฝ่ำยเดียวของผู้ลงทุนภำยในหรือต่ำงประเทศ (ลงทุนฝ่ำยเดียวอำจจะลงทุนคนเดียวหรือหลำยคน) 
 2. กำรลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่ำงผู้ลงทุนภำยในกับต่ำงประเทศ (เป็นนิติบุคคลใหม่/ หุ้นต่ำงประเทศ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10) 
 3. กำรลงทุนธุรกิจร่วมตำมสัญญำ (ไม่ได้ตั้งเป็นนิติบุคคล / ต้องน ำไปรับรองควำมถูกต้องจำกองค์กร
ทะเบียนศำล) 

ประเภท กำรขออนุญำต กำรพิจำรณำ อำยุกำรลงทุน 
กิจกำรทั่วไป ยื่นต่อแขนงกำร 

อุตสำหกรรมและกำรค้ำ 
ไม่เกิน 15 วันรำชกำร ไม่จ ำกัดอำยุกำรลงทุน / 

เว้นแต่ที่กฎหมำยก ำหนด 
กิจกำรสัมปทำน ยื่นต่อแขนงกำรแผนกำร 

และกำรลงทุน 
ไม่เกิน 45 วันรำชกำร ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง / 

ไม่เกิน 99 ปี 
กิจกำรกำรพัฒนำเขต 
เศรษฐกิจพิเศษและเขต 
เศรษฐกิจเฉพำะ 

แขนงกำรแผนกำรและ 
กำรลงทุนเพ่ือเสนอ 
รัฐบำลอนุมัติ 

 ไม่เกิน 99 ปี 

หมำยเหตุ: กำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯยื่นที่คณะผู้บริหำรเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อ ำนำจในกำรอนุมัติกำรลงทุนให้สิทธิแก่นำยเจ้ำแขวง 
 ไม่เกิน 5 ล้ำน USD 4 แขวงใหญ่คือนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบำง แขวงสะหวันนะเขต 
และแขวงจ ำปำสัก ไม่เกิน 3 ล้ำน USD ส ำหรับแขวงอื่นๆ 
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นโยบำยหลักของไทย 
 1. กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจระหว่ำงกัน (Mutual Trust) 
 2. กำรพัฒนำร่วมกัน (Joint Development Effort) 
 3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ภูมิภำค (Regional Strengthening) 
ตำรำงแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นของต่ำงชำติในประเภทธุรกิจ 

ล ำดับ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
1 ธนำคำร 10 - 100 
2 สถำนีวิทยุและโทรทัศน์ 10 - 49 
3 โทรคมนำคม 10 - 100 
4 สื่อสิ่งพิมพ์โรงพิมพ์ 10 - 100 
5 ผลิตภัณฑ์ยำและเครื่องมือกำรแพทย์ 10 - 100 
6 ประกันภัย 10 - 51 
7 อสังหำริมทรัพย์ 10 - 100 
8 โรงแรม 10 - 100 
9 ท่องเที่ยว (กำรพัฒนำสถำนที่ท่องเที่ยว)  10 - 100 

10 กำรคมนำคมขนส่ง 10 - 49 
11 ขำยปลีก - 
12 ขำยส่ง (อนุญำตเฉพำะ) 

- ประเภทผ้ำผืน (Textile) 
- ประเภทเครื่องนุ่งห่ม (Clothing) 
- ประเภทรองเท้ำถุงเท้ำต่ำงๆ (Footwear) 
นอกจำก 3 รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติร่วมทุน 

10 - 49 

กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 1. กิจกำรกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก 
 2. กิจกำรกสิกรรม-ป่ำไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรม-ป่ำไม้และหัตถกรรม 
 3. กิจกำรอุตสำหกรรมแปรรูปอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยกิจกำรค้นคว้ำวิทยำศำสตร์และ 
กำรพัฒนำกิจกำรปกปักรักษำสิ่งแวดล้อมและชีวะนำนำพันธุ์ 
 4. กิจกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทำงด้ำนทรัพย์ยำกรมนุษย์ฝีมือแรงงำนและกำรปกปักรักษำสุขภำพของพลเมือง 
 5. กิจก่อสร้ำงพ้ืนฐำนโครงสร้ำง 
 6. กิจกำรผลิตวัตถุดิบอุปกรณ์เพ่ือสนองให้แก่กำรผลิตอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ 
 7. กิจกำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำร 
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน 
 1. ก ำไรสุทธิน ำไปขยำยกิจกำรที่ได้รับอนุญำตจะได้รับกำรยกเว้นอำกรก ำไรในปีกำรบัญชีถัดไป 
 2. ส่งผลก ำไรทุนและรำยรับอ่ืนๆ (ภำยหลังที่ได้ช ำระภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆตำมกฎหมำยแล้ว) 
กลับประเทศของตนหรือประเทศท่ีสำมโดนผ่ำนระบบธนำคำรที่ส ำนักงำนในลำว 
 3. ได้รับกำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำและอำกรที่เก็บจำกกำรน ำเข้ำอุปกรณ์เครื่องอะไหล่พำหนะกำรผลิต 
ทำงตรงวัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์กึ่งส ำเร็จรูปที่น ำเข้ำเพ่ือแปรรูปหรือประกอบ 
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 
 4. ได้รับกำรยกเว้นภำษีส่งออกส ำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพ่ือส่งออก 
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สภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ตำรำงแสดงข้อมูลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พื้นที่ชำยแดน อ ำเภอภูซำงและเชียงค ำจังหวัดพะเยำ 
 

ที ่ สังกัด 
จ ำนวน

สถำนศึกษำ 
จ ำนวน

คร ู
จ ำนวนนักเรียน 

ปฐมวัย ประถมศึกษำ ม.ต้น ม.ปลำย รวม 
 ก.ศธ.        

1 สพป.พะเยำ เขต 2 58 538 1,371 4,982 769 - 7,122 
2 สพม. เขต 36 3 230 - - 2,066 1,935 4,001 
3 สช. 8 127 804 1,587 119 149 2,624 
4 กศน. 2 55 - 122 443 843 1,408 
 รวม 71 950 2,175 6,691 3,397 2,927 15,155 
 ก.มหำดไทย        
5 เทศบำล/อบต. 45 63 1,537 - - - 1,537 
 ส ำนักงำนพระพุทธฯ        
6 รร.ปรยิัติธรรมสำมญั 2 26 - - 189 78 267 
 รวมท้ังสิ้น 118 1,039 3,712 6,691 3,586 3,005 16,959 

 

ระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ 

ตำรำงแสดงข้อมูลสถำบันกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ พ้ืนที่ชำยแดน อ ำเภอภูซำงและเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ 

ที ่ สังกัด 
จ ำนวน

สถำนศึกษำ 
จ ำนวนครู/
คณำจำรย์ 

จ ำนวนนิสิต/นักศึกษำ 
ปวช. ปวส. อนุปริญญำ ป.ตรี สูงกว่ำ ป.ตรี รวม 

1 สอศ. 1 22 523 282 - - - 805 
2 สกอ. - - - - - - - - 
 รวม 1 22 523 282 - - - 805 
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บทที่ 2 
สภำพปัญหำทำงกำรศึกษำของพื้นที่ 

 จังหวัดพะเยำ มีแนวชำยแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  คือ แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว (สปป.ลำว) จำกทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อ ำเภอเชียงค ำถึงอ ำเภอภูซำง ติดต่อกับ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
สปป.ลำวรวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อ ำเภอเชียงค ำ 16 กิโลเมตร และอ ำเภอภูซำง 28 กิโลเมตร) สภำพชุมชนในพ้ืนที่      
ส่วนใหญ่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพำะของตนเอง 
บำงพ้ืนที่มีผู้ลี้ภัยจ ำนวนมำก มีปัญหำยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของประชำชนในพื้นท่ี โดยสภำพปัญหำของพ้ืนที่ มีดังนี้ 
1. สภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำ จ ำแนกสภำพปัญหำเป็นรำยด้ำน ดังนี้  
 1.1 ด้ำนผู้เรียน 
  1) เนื่องจำกผู้เรียนมีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ ส่งผลให้มีทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
ภำษำไทยไม่คล่องและมีปัญหำกำรสื่อสำรระหว่ำงนักเรียนไทยผู้เรียนต่ำงชำติพันธุ์ และผู้เรียนประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนต่ ำ 
  3) ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำและช่องทำงในกำรเรียนรู้ 
  4) จ ำนวนผู้เรียนที่ออกกลำงคันมีค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกผู้ปกครองย้ำยถิ่นฐำนเพ่ือไปประกอบอำชีพ
ต่ำงถ่ินค่อนข้ำงบ่อย 
  5) ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีน้อย 
  6) ผู้เรียนเมื่อจบกำรศึกษำไม่มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ ทักษะทำงเทคโนโลยีและภำษำ 
ที่ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
  7) ผู้เรียนขำดทักษะชีวิต อยู่ในภำวะเสี่ยงต่อปัญหำยำเสพติด 
 1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภำพบริบทและควำมต้องกำรก ำลังคนในพ้ืนที่ ตลำดแรงงำนและสถำน
ประกอบกำร 
  2) กำรวัดและประเมินผลที่ก ำหนดเกณฑ์และมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศไม่เหมำะสมกับ 
สภำพผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  3) ขำดกำรส่งเสริมด้ำนวิชำชีพเพ่ือพัฒนำต่อยอดอำชีพเดิมในท้องถิ่น 
 1.3 ด้ำนบุคลำกร 
  1) ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้น ขำดบุคลำกรสำยผู้สอนที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำน เช่น กำรโรงแรม 
ภำษำอังกฤษ เป็นต้น 
  2) ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำย้ำยบ่อย 
  3) ครูไม่มีควำมรู้ภำษำถ่ิน ขำดทักษะกำรสอนภำษำถิ่น 
  4) ครูขำดรูปแบบวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับเด็กในชุมชน และไม่รองรับกำรพัฒนำ
ประเทศทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งครูไม่ม่ันใจในวิธีกำรปรับหลักสูตรให้เหมำะสมและกำรน ำหลักสูตรไปใช้ 
  5) ขำดแคลนบุคลำกรสนับสนุนด้ำนกำรสอนและเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ เช่น ธุรกำร บัญชี เป็นต้น 
  6) หลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ในกำรก ำหนดจ ำนวนครูไม่เหมำะสมกับสภำพกำรด ำเนินงำนจริง 
  7) ครูสอนไม่ตรงตำมวุฒิกำรศึกษำและควำมถนัด รวมทั้งครูไม่มีประสบกำรณ์ เป็นครูบรรจุใหม่ 
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 1.4 ด้ำนอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสื่อและอุปกรณ์กำรเรียน 
  1) สื่อกำรเรียนกำรสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรขำดแคลนไม่ทันสมัย 
ไม่มีคุณภำพ และไม่ได้มำตรฐำน    
  2) อำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่อยู่ในสภำพที่ไม่เอ้ือต่อประสิทธิภำพกำรเรียนรู้  
  3) ขำดแคลนห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องอบรมกำรฝึกขับรถยนต์ ศูนย์ฝึกอบรมด้ำนอำหำรและ
เครื่องดื่มท่ีได้มำตรฐำนสำกลครัวกำรโรงแรม ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมสมัยใหม่ 
  4) ขำดแคลนห้องสมุด แหล่งสืบค้นข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ 
  5) ระบบไฟฟ้ำช ำรุด ไม่เพียงพอ 
  6) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
  7) ไม่มีน้ ำดื่มสะอำด ขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  8) ระบบสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำไม่ถูกสุขลักษณะ 
  9) ขำดแคลนบ้ำนพักครู 
  10) สถำนศึกษำในพื้นที่ชำยแดนส่วนใหญ่เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก  
 1.5 ด้ำนงบประมำณกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  1) งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่กำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำขนส่งวัสดุก่อสร้ำงที่สูงกว่ำพ้ืนที่รำบ 
  2) ขำดควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
  3) ขำดกำรส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำจำกชุมชน องค์กรเอกชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนต่ำงๆ  
2. สภำพปัญหำทั่วไป 
 สภำพปัญหำทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดน ได้แก่ ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
ด้ำนสังคม ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนคมนำคม ด้ำนสำธำรณสุข และด้ำนสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
 2.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 
  1) ประชำชนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน มีควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของประชำกรในจังหวัด 
  2) ประชำชนขำดทักษะวิชำชีพเฉพำะ ขำดควำมรู้ในกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิต เกษตรธรรมชำติ 
อำชีพเสริม และแรงงำนในพ้ืนที่เป็นแรงงำนคุณภำพต่ ำ 
  3) ขำดช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
 2.2 ด้ำนสังคม 
  1) สถำบันครอบครัวและสถำบันชุมชนดั้งเดิมมีควำมเข้มแข็งลดลง เช่น กำรหย่ำร้ำง พ่อแม่แยกกัน
อยู่รวมทั้งผู้ปกครองไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
  2) ประชำชนมีควำมหลำกหลำยของกลุ่มชำติพันธุ์ มีหลำยเชื้อชำติ บำงส่วนเป็นบุคคลไร้สัญชำติ  
  3) กลุ่มชำติพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้ภำษำถ่ินในกำรสื่อสำร 
  4) ประชำชนไม่รู้กฎหมำยและสิทธิขั้นพ้ืนฐำน 
  5) ค่ำนิยมของผู้ปกครองยึดติดกำรศึกษำสำยสำมัญและไม่เข้ำใจระบบกำรเรียนอำชีวศึกษำ 
 2.3 ด้ำนควำมม่ันคง 
  1) มีปัญหำยำเสพติดบริเวณชำยแดน 
  2) ประชำชนยังมีควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  3) มีปัญหำกำรลักลอบเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและกำรค้ำมนุษย์ 
 2.4 ด้ำนกำรคมนำคม 
  1) ในบำงพื้นที่มีกำรคมนำคมไม่สะดวก เป็นพื้นที่สูง พ้ืนที่ภูเขำ ห่ำงไกล ไม่มีรถประจ ำทำง 
  2) กำรสื่อสำรโทรคมนำคมท ำได้ล ำบำก 
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 2.5 ด้ำนสำธำรณสุข 
  1) ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร ขำดแคลนอำหำรกลำงวัน 
  2) กำรสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำนยังไม่เพียงพอ บำงครั้งเกิดโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่  
 2.6 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  1) ไม่มีน้ ำดื่มสะอำด ขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  2) มีกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ มีกำรเผำป่ำในฤดูแล้ง 
  3) กำรประกอบอำชีพเกษตรที่มีกำรใช้สำรเคมี 
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บทที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน  

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จังหวัดพะเยำ 

1. วิสัยทัศน์ 
 “นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดพะเยำได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ    
และเสมอภำคเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน  ภำยใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม”    
2. พันธกิจ  
 1) จัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ  

2) เสริมสร้ำงศักยภำพประชำชนในพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดพะเยำให้มีทักษะพ้ืนฐำนในเชิงอำชีพแบบครบวงจร 
สอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรพัฒนำของพ้ืนที่ชำยแดน 

3)  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้
อย่ำงมีควำมสุขตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย    
3. เป้ำประสงค์ 

1) นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในพื้นท่ีชำยแดนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  
2) ประชำชนมีทักษะอำชีพ มีงำนท ำ สอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรพัฒนำของพ้ืนที่ชำยแดน 
3) นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในพ้ืนที่ชำยแดนมีคุณภำพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ได้อย่ำงมีควำมสุขตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4. ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรจัดกำรศกึษำเพื่อควำมม่ันคงของพื้นที่ชำยแดน 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรักและ 

กำรธ ำรงรักษำสถำนบันหลักของชำติและกำร
ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมกำร
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย 

70 75                                                                                                       80 85 85 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น 
ป .1 -6 ได้ รั บกำร เส ริ มสร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น        
ยำเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำในทุกระดับ
กำรศึกษำทั้งรัฐและเอกชน มีกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. สร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้เรียนมีควำมจงรักภักดีและธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ ได้แก่ ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

2. ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ และยึดมั่นในกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และส ำนึกในควำมเป็นไทย 
4. ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และปัญหำอ่ืนๆ ทำงสังคม 
6. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว และชุมชนผ่ำนสถำบันกำรศึกษำและระบบกำรศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ
ในพื้นที่ชำยแดน และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำมีหลักสูตรพัฒนำ
ทักษะอำชีพเ พ่ือกำรมีงำนท ำสอดคล้อง     
กับบริบทและควำมต้องกำรพัฒนำของพ้ืนที่
ชำยแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอำชีพ/กำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำควำมรู้     
ไปประกอบอำชีพหรือพัฒนำงำน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. กศน. 

3. จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรฝึกอำชีพ/กำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. กศน. 

4. ร้อยละของงำนวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้และนวัตกรรม ที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

65 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและควำมต้องกำรพัฒนำของพ้ืนที่ชำยแดน เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษำ และประชำชนมีทักษะอำชีพและมีงำนท ำ 

2. พัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
3. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำทักษะอำชีพกับหน่วยงำนภำยนอก 
4. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3. กำรพัฒนำศกัยภำพผู้เรียนและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. อัตรำกำรเขียนไม่ออกอ่ำนไม่ได้ของผู้เรียน
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในจังหวัดชำยแดน
ลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. สช. กศน. 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำ และ
ประชำชน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ส่งเสริมกำรมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ
วัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์ให้เป็น
คุณลักษณะที่ส ำคัญของคนในสังคมไทย 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีน้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ และกำรใช้ภำษำแม่ของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 
3. ส่งเสริมกำรปลูกฝัง บ่มเพำะ และกล่อมเกลำลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ (พ่ึงพำตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินัย      

มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในกำรเลี้ยงดูบุตรหลำน โดยใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ ำวัน 
4. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส ำคัญของคน

ในสังคมไทย อำทิ กำรตรงต่อเวลำ กำรเคำรพควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง กำรท ำงำนเป็นกลุ่มคณะ 
5. ส่งเสริมกำรสร้ำงสังคมแห่งหำรเรียนรู้ในชุมชน ผ่ำนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่มีมำตรฐำนและหลำกหลำย 

อำทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้รับบริกำรแต่ละ
กลุ่มเป้ำหมำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 

6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 
ให้ควำมรู้และเสริมสร้ำงกำรมีสุขภำพอนำมัยที่ดี 
 ๗. ให้ควำมรู้และเสริมสร้ำงกำรมีสุขภำพอนำมัยที่ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชำกร
วัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net 
และ V-Net เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ 

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. กศน. 
สช. 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำและ
ประชำชนที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 

80 85 90 95 100 สกศ. สพฐ. สอศ. 
สอก. สกอ. กศน. 

สช. 
4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน
ในพ้ืนที่ ชำยแดนที่ ได้ รับกำรพัฒนำให้มี
คุณภำพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. สช. 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ส ำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและ

ประเภทกำรศึกษำ 
3. พัฒนำคุณภำพ มำตรฐำน และจัดให้มีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และกำรศึกษำทำงไกลระบบต่ำง ๆ 

อำทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้เรียนทุกวัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรจัดกำรเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และสื่อกำร
เรียนรู้ส ำหรับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ      
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6.กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบริหำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีเครือข่ำยในกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. เร่งพัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ

ให้เป็นระบบครบวงจร 
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ให้มีจ ำนวนและศักยภำพ

เพียงพอ 
4. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำโรงเรียนจังหวัดชำยแดน ให้เป็นกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ 
5. ปรับปรุงเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณ วิทยฐำนะ กำรด ำเนินกำรด้ำนครุภัณฑ์และอำคำรประกอบ       

ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 
6. ก ำหนดมำตรกำรและแรงจูงใจให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำ 
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บทที่ 4 
โครงกำร/งบประมำณ ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร ์ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนประจ ำปีงบประมำณ 2562  จังหวัดพะเยำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงได้ก ำหนด
โครงกำรกิจกรรม และงบประมำณ ที่รองรับในแต่ละยุทธศำสตร์ ไว้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของพ้ืนที่ชำยแดน 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำนบันหลักของชำติและกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

- 
2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรห้องเรียนพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นผู้เรียนก้ำวสู่ AEC  
- จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ผู้เรียนและประชำชน เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

5,000 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

2 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 
- จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 
- ส่งเสริมอำชีพให้ประชำชนในรูปแบบกลุ่มสนใจ 

8,000 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพะเยำ 

3 โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 

150,000 ม.มจร.วิทยำเขตพะเยำ 

4 
 

โครงกำรกำรพัฒนำและขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
- กิจกรรมกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงในสังกัดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ ำนวน 1 โรงเรียน  
- นิเทศ ติดตำมกำรจัดกจิกรรมน้อมน ำหลัก ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

ไม่ใช้งบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 

๓๕ 
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3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรปฐมนิเทศและค่ำยคุณธรรมนักเรียนนักศึกษำใหม่และตรวจสำรเสพติด  
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษำให้ และจัดโครงกำรอบรมและคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพติด 

78,000 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

2 โครงกำรคุณธรรมสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนห่ำงไกลยำเสพติด 
- จัดอบรมให้ควำมรู้เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนห่ำงไกลยำเสพติด 

- ม.มจร.วิทยำเขตพะเยำ 

 
4. ร้อยละของสถำนศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำทั้งรัฐและเอกชน มีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเพติด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
-กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 

232,000 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

 รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 1 473,000  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำในพื้นที่ชำยแดน และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำมีหลักสูตรพัฒนำทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำสอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรพัฒนำของพ้ืนที่ชำยแดน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรแนะแนวสัญจร  
- ออกแนะแนวนักเรียนระดับชั้น ม.3 ในสถำนศึกษำต่ำงๆเพ่ือสร้ำงควำมรู้ในกำรเรียนสำยอำชีพ 

15,000 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

2 โครงกำรอบรมกำรใช้แอปพิเคชั่น Echo-VE ในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
- จัดค่ำยภำษำอังกฤษโดยให้นักเรียนได้รับควำมรู้จำกเจ้ำของภำษำเน้นกำรสนทนำ 

10,000 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

3 
 

โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ร่วมกับสถำนประกอบกำรและชุมชน  
- จัดกำรสอนอำชีพระยะสั้นแก่ผู้เรียนและประชำชนทั่วไป 

2,500 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

4 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนร่วมหลักสูตรอำชีวะศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย(ทวิศึกษำ) 
รองรับกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำในพ้ืนที่ชำยแดน      
- จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมหลักสูตรอำชีวะศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 

2. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอำชีพ/กำรพัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพหรือพัฒนำงำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรพัฒนำอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
- ส่งเสริมอำชีพให้ประชำชนในรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชำชีพช่ำงพ้ืนฐำน 
- จัดส่งเสริมอำชีพ 1 อ ำเภอ 1 อำชีพ 

49,500 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพะเยำ 

2 โครงกำรขยำยโอกำสศึกษำวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรระยะสั้น  
- จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับชุมชนและสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำง
และพัฒนำหลักสูตรอำชีพระยะสั้นให้เหมำะกับชุมชน 

1,200,000 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

๓7 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

3 โครงกำรนักขำย 4.0 
- กำรอบรมท ำแผนธุรกิจ  
- อบรมนักขำยผ่ำนสื่อดิจิทัล  

 
40,000 
80,000 

 
ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพะเยำ 

4 โครงกำรจัดส่งผู้เรียน เข้ำรับกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
- ส่งผู้เรียนและประชำชนเข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์อำชีพยังสถำนประกอบกำร 

3,000 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

3. จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอำชีพ/กำรพัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น 
 - 

4. ร้อยละของงำนวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม ที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
 - 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 2 1,400,000  

ยุทธศำสตร์ที่ 3. กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในพื้นที่ชำยแดน 
ตัวชี้วัด 

1. อัตรำกำรเขียนไม่ออกอ่ำนไม่ได้ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในจังหวัดชำยแดนลดลง 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียน 
- พัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้แห่งวิชำชีพครูภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ 
- จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำอ่ืนเป็นภำษำอังกฤษโดยรูปแบบ EBE ประถมศึกษำ 

535,000 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

2 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยและพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยเพ่ือควำมเข้ำใจ 
- พัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย 
- จัดแข่งขันทักษะควำมสำมำรถทำงภำษำไทยของครูผู้สอน และนักเรียน 

300,000 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

- ประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียน ภำษำไทยของนักเรียน 
- พัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียน ตำมแนวทำง PISA 
- พัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อม ครุผู้สอนภำษำไทย ส ำหรับกำรสอบ o-net (อัตนัย) 

3 โครงกำรส่งเสริมกำรรู้หนังสือส ำหรับคนไทย 
- จัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตำมมำตรฐำนกำรประเมิน 
- พัฒนำหลักสูตรส ำหรับผู้ไม่รู้หนังสือและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 

19,250 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพะเยำ 

 
2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำ และประชำชน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู ้

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
- คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษำ 
- ขับเคลื่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ 
- ประชุมปฏิบัติกำร Face to Face 
- ประชุมปฏิบัติกำรครูโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำ STEM Education ประจ ำจังหวัด 

289,000 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 

2 โครงกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
- จัดอบรม/พัฒนำครูและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
- จัดค่ำยเศรษฐศำสตร์อำเซียน 
- กิจกรรมกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ 

209,350 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
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3. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้ำรว่มกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส ำคัญของคนในสังคมไทย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”                   
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
-กิจกรรมค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
-จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนเพ่ือด ำเนินกิจกรรม1,000เรื่อง 1,000วิจัย  
กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
-กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
-นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 

300,000 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

2 โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคม 
- จัดกิจกรรมอำสำพัฒนำสังคม 

- ม.มจร.วิทยำเขตพะเยำ 

3 โครงกำรค่ำยพุทธบุตรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในถิ่นทุรกันดำร 
- จัดค่ำยพุทธบุตรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในถิ่นทุรกันดำร 

- ม.มจร.วิทยำเขตพะเยำ 

 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีน้ ำหนกัและส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 3 1,652,600  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชำกรวยัเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
- 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
- 
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3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำและประชำชนที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- จัดกำรศึกษำนอกระบบขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับนักศึกษำปกติและนักศึกษำพิกำร 
- กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

267,900 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพะเยำ 
กศน.เชียงค ำ และกศน.ภูซำง 

2 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) 
- จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยให้ได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

24,000 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพะเยำ 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วนในพ้ืนที่ชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มคีุณภำพ 
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 4 291,900  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรจัดกำรเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชำยแดน 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดกำรศึกษำดูงำนยังหน่วยพิทักษ์ป่ำใน
พ้ืนที่ 

20,000 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

2 โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 
- จัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน  าร่วมกับประชาชน 

16,000 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพะเยำ 
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2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- 
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 5 36,000  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบริหำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(หน่วย : บำท) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพและกำรสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET )  
- จัดกำรอบรมทบทวนและวิเครำะห์แนวข้อสอบ 

2,000 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรแกนน ำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภำพกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 
- จัดประชุมปฏิบัติกำรแกนน ำโรงเรียนเพ่ือพัฒนำกำรสร้ำงและตรวจข้อสอบอัตนัย 

365,000 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 

3 โครงกำรใช้ IT เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
- อบรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ(DLIT) สู่สถำนศึกษำในสังกัด 

87,000 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีเครือข่ำยในกำรส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

- 
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 6 454,000  

รวมงบประมำณทั้ง  6 ยุทธศำสตร์ 4,307,500  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของพ้ืนที่ชำยแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำนบันหลักของชำติและกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

- 
2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรห้องเรียนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นผู้เรียนก้ำวสู่ AEC 
- จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่
ผู้เรียนและประชำชน เพ่ือให้มีควำม
เข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

อ ำเภอเชียงค ำ พ.ค.-ก.ย. 
2562 
 

ร้อยละของผู้เข้ำ           
ร่วมกิจกรรมกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ
มีควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติไทย 
 
 
 

5,000 วิทยำลัยเทคนิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

2 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์กำร
เรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 
- จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนกลุ่ม 
เป้ำหมำยตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 
- ส่งเสริมอำชีพให้ประชำชนในรูปแบบ
กลุ่มสนใจ 

กศน.อ ำเภอภูซำง 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ
มีควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติไทย 

8,000 ส ำนักงำน กศน.
จังหวัดพะเยำ 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัด
พะเยำ 

 

3 โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิต
ชุมชน ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

วัดดอนตัน ต ำบล
สบบง อ ำเภอภู
ซำง  

16-17 ส.ค. 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ
มีควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติไทย 
 

150,000 ม.มจร. วิทยำ
เขตพะเยำ 

ม.มจร. วิทยำเขตพะเยำ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

4 
 

โครงกำรกำรพัฒนำและขับเคลื่อน
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
- กิจกรรมกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำ
พอเพียงในสังกัดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ ำนวน 1 โรงเรียน  
- นิเทศ ติดตำมกำรจัดกจิกรรมน้อม
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

ร.ร.ภูซำงวิทยำคม 
ร.ร.เชียงค ำ
วิทยำคม 
ร.ร.ฝำยกวำง
วิทยำคม 

ม.ค.- ก.ย. 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ
มีควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติไทย 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 

 
3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 
 
 

โครงปฐมนิเทศและค่ำยคุณธรรม
นักเรียนนักศึกษำใหม่ และตรวจสำร
เสพติด  
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม  
- อบรมและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพติด 

อ ำเภอเชียงค ำ 
และอ ำเภอภูซำง 

ต.ค. 2561 
-ก.ย. 2562 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำในทุก
ระดับกำรศึกษำทั้ง
รัฐและเอกชนมีกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

78,000 วิทยำลัยเทคนิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

2 โครงกำรคุณธรรมสัมพันธ์เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชนห่ำงไกลยำเสพติด 
- จัดอบรมให้ควำมรู้เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชนห่ำงไกลยำเสพติด 

โรงเรียนภูซำง
วิทยำคม ต ำบล
สบบง อ ำเภอภู
ซำง   

20 – 22 
ม.ค. 2562 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำในทุก
ระดับกำรศึกษำทั้ง
รัฐและเอกชนมีกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

- ม.มจร.วิทยำ
เขตพะเยำ 

ม.มจร. วิทยำเขตพะเยำ 

 
4. ร้อยละของสถำนศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำทั้งรัฐและเอกชน มีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
-กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือต้ำน
ภัยยำเสพติด 
 

-โรงเรียนขยำย
โอกำสในสังกัด 
-ลูกเสือ จ ำนวน 
272 คน 
-ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ จ ำนวน 
34 คน 

พ.ค.-มิ.ย. 
2562 

ร้อยละของผู้เรียน
ก่อนวัยเสี่ยง
ระดับชั้น ป.1-6 
ได้รับกำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติด 

232,000 สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 1 473,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำในพื้นที่ชำยแดน และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำมีหลักสูตรพัฒนำทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำสอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรพัฒนำของพ้ืนที่ชำยแดน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 
 
 

โครงกำรแนะแนวสัญจร  
- ออกแนะแนวนักเรียนระดับชั้น ม.3 
ในสถำนศึกษำต่ำงๆเพ่ือสร้ำงควำมรู้ใน
กำรเรียนสำยอำชีพ 

อ ำเภอเชียงค ำ 
และอ ำเภอภูซำง 

พ.ย. 2562 ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษำ และ
ประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ 

15,000 วิทยำลัยเทคนิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 

2 
 
 

โครงกำรอบรมกำรใช้แอปพิเคชั่น 
Echo-VE ในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
- จัดค่ำยภำษำอังกฤษโดยให้นักเรียน
ได้รับควำมรู้จำกเจ้ำของภำษำเน้นกำร
สนทนำ 

อ ำเภอเชียงค ำ 
และอ ำเภอภูซำง 

ก.ค. 2562 ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษำ และ
ประชำชนที่ได้รับ
บริกำรทำง
กำรศึกษำ 

10,000 วิทยำลัยเทคนิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 

3 โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะเพ่ือพัฒนำกำร
จัดกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับ
สถำนประกอบกำรและชุมชน  
- จัดกำรสอนอำชีพระยะสั้นแก่ผู้เรียน
และประชำชนทั่วไป 

อ ำเภอเชียงค ำ 
อ ำเภอภูซำง 

เม.ย.-มิ.ย. 
2562 
 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำมี
หลักสูตรพัฒนำ
ทักษะอำชีพเพ่ือ
กำรมีงำนท ำ
สอดคล้องกับบริบท
และควำมต้องกำร
พัฒนำของพ้ืนที่
ชำยแดน 

2,500 วิทยำลัยเทคนิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

4 
 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนร่วม
หลักสูตรอำชีวะศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ทวิศึกษำ) รองรับ
กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำในพ้ืนที่
ชำยแดน      
- จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมหลักสูตร
อำชีวะศึกษำและมัธยมศึกษำตอน
ปลำย(ทวิศึกษำ) 

ร.ร.ภูซำงวิทยำคม 
ร.ร.เชียงค ำ
วิทยำคม 
ร.ร.ฝำยกวำง
วิทยำคม 

ม.ค.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำ         
มีหลักสูตรพัฒนำ
ทักษะอำชีพเพ่ือ
กำรมีงำนท ำ
สอดคล้องกับบริบท
และควำมต้องกำร
พัฒนำของพ้ืนที่
ชำยแดน 

- สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 36 

2. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอำชีพ/กำรพัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพหรือพัฒนำงำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรพัฒนำอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
- ส่งเสริมอำชีพให้ประชำชนในรูปแบบ
กลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชำชีพช่ำงพ้ืนฐำน 
- จัดส่งเสริมอำชีพ 1 อ ำเภอ 1 อำชีพ 

กศน.อ ำเภอ   
ภูซำง 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำมี
หลักสูตรพัฒนำ
ทักษะอำชีพเพ่ือ
กำรมีงำนท ำ
สอดคล้องกับบริบท
และควำมต้องกำร
พัฒนำของพ้ืนที่
ชำยแดน 

49,500 ส ำนักงำน กศน.
จังหวัดพะเยำ 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัด
พะเยำ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

2 
 
 

โครงกำรขยำยโอกำสศึกษำวิชำชีพและ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตร ระยะสั้น  
- จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับ
ชุมชนและสถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงและพัฒนำ
หลักสูตรอำชีพระยะสั้นให้เหมำะกับชุมชน 

อ ำเภอภูซำง 
อ ำเภอเชียงค ำ 

พ.ค.-มิ.ย. 
2562 

ร้อยละของผู้ผ่ำน
กำรฝึกอำชีพ/กำร
พัฒนำทักษะอำชีพ
ระยะสั้น สำมำรถ
น ำควำมรู้ไป
ประกอบอำชีพหรือ
พัฒนำงำน 

1,200,000 วิทยำลัยเทคนิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 

3 โครงกำรนักขำย 4.0 
- กำรอบรมท ำแผนธุรกิจ 
- อบรมนักขำยผ่ำนสื่อดิจิทัล 
 

 
อ ำเภอภูซำง 
อ ำเภอเชียงค ำ 
กศน.อ ำเภอภู
ซำง 

 
ต.ค. 2561 
-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของผู้ผ่ำน
กำรฝึกอำชีพ/กำร
พัฒนำทักษะอำชีพ
ระยะสั้น สำมำรถ
น ำควำมรู้ไป
ประกอบอำชีพหรือ
พัฒนำงำน 

 
40,000 
80,000 

 
เงินอุดหนุน 
สนง.กศน.
จังหวัดพะเยำ 

 
ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัด
พะเยำ 

4 
 
 

โครงกำรจัดส่งผู้เรียนเข้ำรับกำรฝึกงำนใน
สถำนประกอบกำร 
- ส่งผู้เรียนและประชำชนเข้ำรับกำรฝึก
ประสบกำรณ์อำชีพยังสถำนประกอบกำร 

อ ำเภอภูซำง 
อ ำเภอเชียงค ำ 

พ.ค. 2562 ร้อยละของ
สถำนศึกษำท่ี
หน่วยงำนภำยนอก 
เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรฝึกอำชีพ/กำร
พัฒนำทักษะอำชีพ
ระยะสั้น 

3,000 วิทยำลัยเทคนิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 2 1,400,000 49 
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3. จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอำชีพ/กำรพัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น 
- 

4. ร้อยละของงำนวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม ที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
- 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในพื้นที่ชำยแดน 
ตัวช้ีวัดที่  

1. อัตรำกำรเขียนไม่ออกอ่ำนไม่ได้ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในจังหวัดชำยแดนลดลง 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 
- พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับ
นักเรียน 
- พัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้แห่งวิชำชีพ
ครูภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ 
- จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ
อ่ืนเป็นภำษำอังกฤษโดยรูปแบบ EBE 
ประถมศึกษำ 
 
 

ครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ 
และนักเรียน
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ในอ ำเภอ
เชียงค ำ และ
อ ำเภอภูซำง 

เม.ย.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย O-Net, N-
Net  และ V-Net 
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำน
มำ 

535,000 สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยและพัฒนำกำรอ่ำนกำร
เขียนภำษำไทยเพื่อควำมเข้ำใจ 
- พัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำภำษำไทย 
- จัดแข่งขันทักษะควำมสำมำรถทำง
ภำษำไทยของครูผู้สอน และนักเรียน 
- ประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียน
ภำษำไทยของนักเรียน 
- พัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรอ่ำน และ
กำรเขียน ตำมแนวทำง PISA 
- พัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ครูผู้สอนภำษำไทย ส ำหรับกำรสอบ 
o-net (อัตนัย) 

ครูผู้สอน
ภำษำไทย และ
นักเรียน
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ในอ ำเภอ
เชียงค ำ และ
อ ำเภอภูซำง 

เม.ย.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย O-Net, N-
Net  และ V-Net 
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำน
มำ 

300,000 สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 

3 
 

โครงกำรส่งเสริมกำรรู้หนังสือส ำหรับ
คนไทย 
- จัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้
อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตำม
มำตรฐำนกำรประเมิน 
- พัฒนำหลักสูตรส ำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมควำม
เหมำะสม 

กศน.อ ำเภอภูซำง 
 

ต.ค.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษำ และ
ประชำชนที่ได้รับ
บริกำรทำง
กำรศึกษำ 

19,250 ส ำนักงำน กศน.
จังหวัดพะเยำ 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัด
พะเยำ 
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2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำ และประชำชน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ 
(STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
- คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษำ 
- ขับเคลื่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
สะเต็มศึกษำ 
- ประชุมปฏิบัติกำร Face to Face 
- ประชุมปฏิบัติกำรครูโรงเรียนศูนย์
ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำ STEM 
Education  ประจ ำจังหวัด 

ร.ร.ภูซำงวิทยำคม 
ร.ร.เชียงค ำ
วิทยำคม 
ร.ร.ฝำยกวำง
วิทยำคม 

ม.ค.-ก.ย.
2562 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย O-Net, N-
Net  และ V-Net 
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำน
มำ 

289,000 สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 36 

2 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 
-จัดอบรม/พัฒนำครู 
-จัดค่ำยเศรษฐศำสตร์อำเซียน 
-กิจกรรมกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ 

ครูผู้สอนสังคม
ศึกษำและ
นักเรียนในสังกัด
ในอ ำเภอเชียงค ำ 
และอ ำเภอภูซำง 

30 เม.ย.- 
30 ก.ย. 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ
มีควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติไทย 
 

209,350 สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 
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3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส ำคัญของคนในสังคมไทย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำร
ทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
-กิจกรรมค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนเพื่อด ำเนิน
กิจกรรม1,000เรื่อง 1,000วิจัย กิจกรรม
บริษัทสร้ำงกำรดี 
-กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
-นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 

โรงเรียนในสังกัด 
ที่เข้ำร่วม
โครงกำร
โรงเรียน
คุณธรรม 
จ ำนวน 26 โรง 

มิ.ย.-ก.ย.
2562 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย O-Net,    
N-Net  และ      
V-Net เพ่ิมข้ึนจำก
ปีที่ผ่ำนมำ  

300,000 สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 

2 โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมชมรมจิตอำสำ
พัฒนำสังคม 
- จัดกิจกรรมอำสำพัฒนำสังคม 

โรงเรียนเชียงค ำ
วิทยำคม ต ำบล 
หย่วน อ ำเภอ
เชียงค ำ  

15- 17 
ก.พ. 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ
มีควำมภำคภูมิใจ
ในควำมเป็นชำติ
ไทย 

- ม.มจร. วิทยำ
เขตพะเยำ 

ม.มจร. วิทยำเขตพะเยำ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

3 โครงกำรค่ำยพุทธบุตรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในถิ่นทุรกันดำร 
- จัดค่ำยพุทธบุตรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในถิ่นทุรกันดำร 
 

อ ำเภอภูซำงและ
อ ำเภอเชียงค ำ  

15 – 17 
มิ.ย. 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ
มีควำมภำคภูมิใจ
ในควำมเป็นชำติ
ไทย 

- ม.มจร. วิทยำ
เขตพะเยำ 

ม.มจร. วิทยำเขตพะเยำ 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 3 1,652,600 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีน้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
- 

ยุทธศำสตร์ที่ 4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
- 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
- 
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3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำและประชำชนที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
- จัดกำรศึกษำนอกระบบขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำหรับนักศึกษำปกติและนักศึกษำ
พิกำร 
- กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

กศน.อ ำเภอภูซำง 
 

ต.ค.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษำ และ
ประชำชนที่ได้รับ
บริกำรทำง
กำรศึกษำ 

267,900 ส ำนักงำน กศน.
จังหวัดพะเยำ 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัด
พะเยำ  กศน.ภูซำง 
และกศน.เชียงค ำ 

2 โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) 
- จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยให้ได้รับโอกำสในกำร
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

กศน.อ ำเภอภูซำง 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษำ และ
ประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ 

24,000 ส ำนักงำน กศน.
จังหวัดพะเยำ 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัด
พะเยำ 

 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 4 291,900 
 
4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วนในพื้นที่ชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพ 

- 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชำยแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย/ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 
 
 

โครงกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดกำร
ศึกษำดูงำนยังหน่วยพิทักษ์ป่ำใน
พ้ืนที่ 

อ ำเภอเชียงค ำ 
และอ ำเภอภูซำง 

พ.ย. 2562 ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ
มีควำมภำคภูมิใจ
ในควำมเป็นชำติ
ไทย 

20,000 วิทยำลัยเทคนิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 

2 โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 
- จัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน  า
ร่วมกับประชาชน 

อ ำเภอเชียงค ำ 
และอ ำเภอภูซำง 

เมษำยน 
2652 

ร้อยละของ
นักเรียน นักศึกษำ 
และประชำชนที่
เข้ำร่วมกิจกรรม 

16,000 ส ำนักงำน กศน.
จังหวัดพะเยำ 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัด
พะเยำ 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 5 36,000 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบริหำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย/ 
พืน้ที่ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงกำร 

งบประมำณ 
(หน่วย : บำท) 

แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพและกำรสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET )  
- จัดกำรอบรมทบทวนและวิเครำะห์แนวข้อสอบ 

อ ำเภอเชียงค ำ ม.ค. 2562 ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย O-Net, N-Net  
และ V-Net เพ่ิมขึ้น 
จำกปีที่ผ่ำนมำ 

2,000 วิทยำลัยเทค
นิค 
เชียงค ำ 

ส ำนักงำน
อำชีวศึกษำ
จังหวัดพะเยำ 

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรแกนน ำ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในชั้นเรียนสู่
ประสิทธิภำพกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (O-NET) 
- จัดประชุมปฏิบัติกำรแกนน ำโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนำกำรสร้ำงและตรวจข้อสอบอัตนัย 

ร.ร.ภูซำง
วิทยำคม 
ร.ร.เชียงค ำ
วิทยำคม 
ร.ร.ฝำยกวำง
วิทยำคม 

ม.ค.-ก.ย.
2562 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย O-Net, N-Net  
และ V-Net เพ่ิมขึ้น 
จำกปีที่ผ่ำนมำ 

365,000 สพฐ. ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  
เขต 36 

3 โครงกำรใช้ IT เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
-อบรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(DLIT)สู่สถำนศึกษำในสังกัด 

ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำใน
สังกัดจ ำนวน 
128คน 

พ.ค.-ก.ย. 
2562 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย O-Net, N-Net  
และ V-Net เพ่ิมขึ้น 
จำกปีที่ผ่ำนมำ 

87,000 สพฐ. ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 6 454,000 
รวมงบประมำณทั้ง  6 ยุทธศำสตร์ 4,307,500 

 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีเครือข่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

- 
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บทที่ 5 
กลไกกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน  

ประจ ำปีงบประมำณ 2562  จังหวัดพะเยำ 
 แผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ 2562จังหวัดพะเยำ        
มีควำมมุ่งหมำยให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในพื้นท่ีชำยแดนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
มีคุณภำพ และเสมอภำค เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศำสตร์     
ที่ครอบคลุมกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ กำรพัฒนำทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำและกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีควำมภำคภูมิใจ 
ในควำมเป็นชำติไทย โดยก ำหนดแนวทำงกำรน ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. กลไกกำรปฏิบัติ 
     1.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้  
 1) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน   
 2) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน  
 3) คณะกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนระดับภำค 
 4) คณะกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนระดับจังหวัด 
     1.2 หน่วยงำนทุกระดับทั้งในระดับส่วนกลำงและระดับพ้ืนที่ เช่น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำที่มีส่วนในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศ และสร้ำงเครือข่ ำยควำมร่วมมือเพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
     1.3 หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวำงแผนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของพ้ืนที่ในภำพรวม      
เพ่ือประสำนกำรปฏิบัติงำนอันมีเป้ำหมำยร่วมกัน รวมทั้งมีกำรทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ
ปัจจุบัน 
     1.4 ส่วนรำชกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็นเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ
พ้ืนที่ชำยแดน ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ประสบควำมส ำเร็จ 
 2. ขั้นตอนกำรปฏิบัติด ำเนินกำรใน 3 ระดับ ดังนี้ 
     2.1 ระดับกระทรวง โดยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน       
กำรปฏิบัติงำนในระดับนโยบำยและก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ส ำหรับ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ ท ำหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ของกระทรวงศึกษำธิกำรและติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน รวมทั้งก ำกับ ดูแล และให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำง              
มีประสิทธิภำพ 
     2.2 ระดับภำค จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนระดับภำค และติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน รวมทั้งก ำกับ ดูแล และให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนระดับภำคและระดับ
จังหวัดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.3 ระดับจังหวัด จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนระดับจังหวัด                
และขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รวมทั้งติดตำม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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ต่อคณะกรรมกำรฯ ระดับภำคและระดับด ำเนินงำน และศึกษำ วิจัยและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพ่ือใช้    
ในกำรวำงแผนและกำรติดตำมประเมินผล 
 3. กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนประจ ำปีงบประมำณ 2562
จังหวัดพะเยำ 
 จังหวัดพะเยำ มีแนวชำยแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  คือ แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) จำกทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อ ำเภอเชียงค ำถึงอ ำเภอภูซำง ติดต่อกับ   
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีสปป.ลำว รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อ ำเภอเชียงค ำ 16 กิโลเมตร และอ ำเภอภูซำง     
28 กิโลเมตร) 
 กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนประจ ำปีงบประมำณ 2562จังหวัด
พะเยำด ำเนินกำรใน 2 อ ำเภอ คือ อ ำเภอภูซำง และอ ำเภอเชียงค ำ 
 

 กำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรสู่กำรปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษำธิกำรให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำ
พ้ืนที่ชำยแดนประจ ำปี ระดับภำคและระดับจังหวัด ภำยใต้แผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ ชำยแดน (พ.ศ. 2560-
2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีแนวทำงปฏิบัติในปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ 
 1.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนประจ ำปีงบประมำณ 2562   
ระดับจังหวัด โดยจัดท ำในภำพรวมของทุกส่วนรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด แล้วจัดส่งแผน 
ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2562 
 1.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนระยะ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ระดับภำค โดยจัดท ำเป็นแผน
ภำพรวมของทุกจังหวัดชำยแดนที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค แล้วจัดส่งให้ส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2562 
 1.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่ เริ่มด ำเนินกำรตำมแผน ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป 
 กำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ศึกษำธิกำรภำคติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน
ประจ ำปี ในระดับจังหวัด 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำชำยแดนประจ ำปีต่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ทุก 3 เดือน         
ให้รำยงำนผลในภำพรวมของภำคและรำยงำนผลเป็นรำยจังหวัด โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมำส 
และให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมทุกจังหวัดให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมำส โดยจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบแรกในเดือนมิถุนำยน 2562 
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คณะท ำงำน 

 
 ที่ปรึกษำ 
  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
    นำยรณชัย  ทัดช่อม่วง  ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
  นำยพนิต  ใหม่ประสิทธิกุล  รองศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 

 คณะผู้จัดท ำ 
  ผู้แทน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 
  ผู้แทน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
  ผู้แทน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
  ผู้แทน ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดพะเยำ 
  ผู้แทน ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพะเยำ 
  ผู้แทน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ 
  ผู้แทน ศูนย์ กศน.อ ำเภอเชียงค ำ 
  ผู้แทน ศูนย์ กศน.อ ำเภอภูซำง 
  ผู้แทน วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
  กลุ่มนโยบำยและแผน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 

 บรรณำธิกำร 
  นำยรณชัย  ทัดช่อม่วง  ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
  นำยขจรศักดิ ์ สีเสน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 นำงสำวหทัยกรำนต์  มุลิกำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
    
 ออกแบบรูปเล่ม 

  นำงสำวหทัยกรำนต์  มุลิกำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
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