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  คำนำ 

 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดโดยสั่งการ 
กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์จังหวัดและ          
แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียน 
นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ โดยในส่วนของการศึกษาใน
พ้ืนที่ชายแดน  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ และเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ การอ่าน       
เขียนภาษาไทยไม่คล่อง   ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและการพัฒนาประเทศ       
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคง 
ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา         
เพ่ือดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่ของจังหวัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา   จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดพะเยา    
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม     
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะ
อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  

 
 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                                                                   ตลุาคม  2560 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

1) หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในแนวทางที่พึงปรารถนา      
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นไปอย่างจงใจ มีการกำหนด จุดมุ่งหมายและดำเนินการอย่างเป็นระบบมีกระบวนการ
เหมาะสมและผ่านสถาบันทางสังคม ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านการศึกษา การศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านการถ่ายทอดการฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุน
ให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะนำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยรัฐบาลภายใต้การบริหารงาน
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ บำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาให้คนไทย
สามารถเรียนรู้ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เหมาะสม    
กับความต้องการของพ้ืนที่ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ได้ รับการศึกษาที่ มี คุณภาพสู งตามมาตรฐานสากลและเรียนรู้ ได้ ด้ วยตนเองอย่ างต่อเนื่ อง                    
รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและสถาบัน ทางสังคมมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
(ปรเมธี  วิมลศิริ, 2559)  
 อีกทั้ง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา   
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21”(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้กำหนดจุดเน้นเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ด้วยเช่นกัน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนี้แล้ว นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ      
(พ.ศ. 2558-2564) ได้มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขโดยการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง            
และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558) ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556      
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง       
รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตสำนึกด้านความ
มั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน การผนึกกำลังจัดระบบป้องกันชายแดนการนำวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนและ    
การจัดการโดยสันติวิธี การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้มาสนับสนุนงานความมั่นคง ร วม ทั ้ ง ก า ร
เสริมสร้าง พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและการบริหารจัดการที่มี เอกภาพและประสิทธิภาพ                  
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 โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนสามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม         
ของท้องถิ่น ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับประชาชน พัฒนาและส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มและ      
สร้างเครือข่ายความมั่นคง และสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงสู่เวทีชุมชนผ่านการศึกษา    
และองค์กรทางศาสนา (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2556) จากการศึกษาสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค   
ด้านการศึกษาของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 15-59 ปี 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับการศึกษาเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2554 -2556 อยู่ในช่วง 6.2 – 8.5 ปี ซึ่งต่ำกว่าจำนวนปี
การศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย (9 ปี) (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง      
การขาดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน และจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
ที่ติดต่อกับชายแดน พบว่า นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทและ        
ความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ มีครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรงตามวุฒิ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงงบประมาณที่ได้รับ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริงนอกจากปัญหาการจัดการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อาทิ ความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และประเทศเพ่ือนบ้าน การย้ายถิ่นของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ปัญหาความไม่สะดวก 
ในการคมนาคม ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการบุกรุกทำลายป่ารวมถึงขั้นตอน
ในการดำเนินการเข้าประเทศมีข้อจำกัดที่ทำให้การนำบุคลากรไปจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในประเทศเพ่ือนบ้านมีความล่าช้า      
 ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ตลอดจน สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้ เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน จึงได้จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในดำเนินงาน
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 
วัตถุประสงค์        

1. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา

ของพ้ืนที่ชายแดน 
3. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนทีช่ายแดนมีคุณภาพชีวติที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม 

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสขุตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 

พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
สปป.ลาว  รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) 
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2) บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพทั่วไป 
 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 
44 ลิปดา เหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก ถึง 100 องศา 
40 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครคิดตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ประมาณ 735 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง  
    จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภองาว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

จังหวัดพะเยามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางเขตแดน 
44 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 
  

 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทั้งทางด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านใต้และตอนกลาง
ของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขาและระหว่าง
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ลำน้ำ  มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด ประมาณร้อยละ 47 ของพ้ืนที่จังหวัดมีพ้ืนที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35    
และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18 ระดับความสูงของพ้ืนที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร  
 
จากระดับน้ำทะเลปานกลางเทือกเขาที่สำคัญของจังหวัดพะเยาได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด 
ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว และแม่น้ำยม 

 2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิ
สูงสุด วัดได้ประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี 
ประมาณ 1,043.9มิลลิเมตร มีวันฝนตกเฉลี่ย 101 วัน 
  ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายนและ
เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ 10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

 2.4 ขนาดพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,959,412 ไร่ในปี พ.ศ. 2555 พ้ืนที่จังหวัด
พะเยาเป็นเนื้อที่ป่าไม ้3,287.20 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,054,496 ไร่คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,403.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,501,955 ไร่คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดและเป็นเนื้อที่นอกการเกษตร 644.74 ตารางกิโลเมตรหรือ 402,962 ไร่คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด   (ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาอ้างอิงจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ รวมประมาณ 6,187.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,867,337.73 ไร่  
มีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีเนื้อที่ 3,203.38 ตารางกิโลเมตร      
หรือ 2,002,110.91 มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 
ทรัพยากรน้ำ 
 จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในลุ่มน้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโลงในลุ่มน้ำโขงตอนกลางโดยครอบคลุม
พ้ืนที่ลุ่มน้ำ 7,388 ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ 2,247 ล้านลูกบาศก์เมตรและบางส่วนของพ้ืนที่
อยู่ในลุ่มน้ำยมตอนบนที่มีแม่น้ำควรแม่น้ำงิมและแม่น้ำยมตอนบนไหลผ่านสำหรับแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล      
ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาบริเวณแอ่งเชียงราย-พะเยา-แม่สายมีสภาพทางธรณีวิทยาประกอบด้วยชั้นน้ำ 3 ชั้นได้แก่ ชั้นน้ำ
บาดาลในตะกอนน้ำพายุคปัจจุบันตะกอนน้ำพายุคเก่าตะกอนลานตะพักลำน้ำระดับสูงแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญได้แก่ 
 1. กว๊านพะเยามีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่หรือประมาณ 20.53 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันสามารถ
เก็บกักน้ำได้ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรพ้ืนที่ท้ายกว๊านพะเยาในช่วงฤดูฝน      
ได้มากถึง 300,000 ไร่  และในฤดูแล้งได ้13,000 ไร่ 
 2. หนองเล็งทรายเป็นแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำของลำน้ำอิงตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ใจ  มีเนื้อที่ประมาณ 
5,563 ไร่ และในปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 3. แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากดอยหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่ใจ ลำน้ำส่วนหนึ่งไหลไปรวมกัน  
ที่หนองเล็งทรายทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำอิงแล้วไหลลงสู่กว๊านพะเยาและไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่อำเภอเชียงของ  จังหวัด
เชียงราย มีความยาวรวมทั้งสิ้น 240 กิโลเมตร  และมีความยาวของลำน้ำที่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 154 กิโลเมตร 
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 4. แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากดอยภูลังกาของเทือกเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอปงแล้วไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน
ผ่านอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไหลมาบรรจบกันที่แม่น้ำน่านอำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด
พะเยามีความยาว 120 กิโลเมตรโดยมีความยาวรวมทั้งสิ้น 770 กิโลเมตร 
(ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา) 

  2.6 การปกครอง  
 จังหวัดพะเยาประกอบด้วยอำเภอ 9 อำเภอ คือ อ.เมืองพะเยา อ.แม่ใจ อ.เชียงคำ อ.ดอกคำใต้ อ.ปง  
อ.จุน อ.เชียงม่วน  อ.ภูซาง และ อ.ภูกามยาว  แบ่งเป็น 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน/39 ชุมชน (อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
พะเยาจำนวน 13 ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 26 ชุมชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาลตำบล 33 แห่ง  และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 36 แห่ง 

ตาราง แสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. 

จังหวัดพะเยา 6,335.06 68 779 1 2 33 36 
1 เมืองพะเยา 842.08 15 172 1 1 9 4 
2 ดอกคำใต้ 823.29 12 99 - 1 3 7 
3 จุน 571.23 7 86 - - 5 2 
4 เชียงคำ 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 ภูซาง 370.20 5 59 - - 1 4 
9 ภูกามยาว 213.83 3 41 - - 1 3 

ที่มา :  1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา 
 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
 (ทั้ง 2 หน่วยงานอ้างอิงจากสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองณเดือนมกราคม 2558) 

 2.7 ประชากร 
 จังหวัดพะเยา ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มีประชากรทั้งสิ้น 482,657 คน เป็นชาย 235,804 คน
หญิง 246,853 คน มีจำนวนบ้านทั้งสิ้น 183,240 หลัง ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 76.18 คน/ตารางกิโลเมตร
จังหวัดพะเยา มีประชาชนอาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูง ได้แก่ ม้ง เมี่ยน ลีซู ลั๊วะ และอ่ืนๆ (ชาวไทยที่อาศัยอยู่พ้ืนที่สูง) 
รวม 60 หมู่บ้าน โดยกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ เช่น เชียงคำ แม่ใจ เมืองพะเยา ดอกคำใต้เชียงม่วน ปง และภูซาง  
มีจำนวนประชากร 30,655 คน 6,729 ครัวเรือน  (ที่มา : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยามกราคม 2559) 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรของจังหวัดพะเยา จำแนกตามสำนักทะเบียน 

ที่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
จังหวัดพะเยา 235,804 246,853 482,657 183,240 
1. อำเภอเมืองพะเยา 22,031 23,059 45,090 16,551 

เทศบาลเมืองพะเยา 8,063 9,291 17,354 7,946 
ตำบลแม่นาเรือ 4,361 4,517 8,878 3,564 
ตำบลบ้านตุ่น 2,425 2,521 4,946 1,861 
ตำบลบ้านใหม่ 2,297 2,435 4,732 1,703 
ตำบลจำป่าหวาย 4,157 4,284 8,441 3,048 
ตำบลแม่ใส 2,994 3,247 6,241 2,272 
ตำบลบ้านสาง 2,113 2,193 4,306 1,566 
ตำบลท่าจำปี 1,925 2,006 3,931 1,433 
ตำบลสันป่าม่วง 1,759 1,856 3,615 1,104 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 5,898 6,658 12,556 6,786 
เทศบาลตำบลแม่กา 8,051 10,723 18,774 5,989 
เทศบาลตำบลแม่ปืม 4,515 4,709 9,224 3,207 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3,545 3,716 7,261 2,989 
เทศบาลตำบลท่าวังทอง 7,720 7,372 15,092 8,309 

2. อำเภอจุน 9,251 9,995 19,246 6,765 
ตำบลทุ่งรวงทอง 3,824 4,186 8,010 2,671 
ตำบลห้วยยางขาม 2,707 3,030 5,737 2,245 
ตำบลพระธาตุขิงแกง 2,720 2,779 5,499 1,849 
เทศบาลตำบลเวียงลอ 3,037 3,257 6,294 2,399 
เทศบาลตำบลหงษ์หิน 3,387 3,533 6,920 2,565 
เทศบาลตำบลจุน 4,550 4,819 9,369 3,718 
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ 4,110 4,375 8,485 3,808 

3. อำเภอเชียงคำ 28,006 27,536 55,542 19,671 
ตำบลหย่วน 2,242 2,315 4,557 1,944 
ตำบลน้ำแวน 3,505 3,609 7,114 2,700 
ตำบลเจดีย์คำ 2,907 3,083 5,990 2,316 
ตำบลร่มเย็น 6,126 6,063 12,189 3,677 
ตำบลเชียงบาน 4,048 3,330 7,378 2,945 
ตำบลแม่ลาว 3,256 3,230 6,486 2,139 
ตำบลอ่างทอง 4,204 4,169 8,373 2,658 
ตำบลทุ่งผาสุข 1,718 1,737 3,455 1,292 
เทศบาลตำบลฝายกวาง 4,353 4,476 8,829 3,656 
เทศบาลตำบลเวียง 2,769 2,900 5,669 2,157 
เทศบาลตำบลเชียงคำ 3,223 3,752 6,975 3,557 
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ที ่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
4. อำเภอเชียงม่วน 4,966 5,049 10,015 3,760 

ตำบลบ้านมาง 1,889 1,919 3,808 1,455 
ตำบลสระ 3,077 3,130 6,207 2,305 
เทศบาลตำบลเชียงม่วน 4,519 4,462 8,981 3,654 

5. อำเภอดอกคำใต้ 19,384 20,232 39,616 14,027 
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ 6,254 7,084 13,338 5,190 
ตำบลดอกคำใต้ 2,154 2,268 4,422 1,757 
ตำบลดอนศรีชุม 1,311 1,430 2,741 1,095 
ตำบลบ้านปิน 2,616 2,580 5,196 1,895 
ตำบลสันโค้ง 3,090 3,331 6,421 2,083 
ตำบลป่าซาง 2,525 2,726 5,251 1,772 
ตำบลหนองหล่ม 3,044 2,986 6,030 1,955 
ตำบลดงสุวรรณ 2,351 2,590 4,941 1,830 
ตำบลสว่างอารมณ์ 49 47 96 56 
ตำบลคือเวียง 2,244 2,274 4,518 1,584 
เทศบาลตำบลห้วยลาน 4,341 4,671 9,012 3,088 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 4,322 4,147 8,469 2,937 

6. อำเภอปง 19,972 19,675 39,647 11,686 
ตำบลปง 2,674 2,581 5,255 1,529 
ตำบลควร 2,749 2,694 5,443 1,690 
ตำบลออย 3,466 3,550 7,016 2,371 
ตำบลงิม 2,373 2,345 4,718 1,589 
ตำบลผาช้างน้อย 2,685 2,575 5,260 1,252 
ตำบลนาปรัง 1,245 1,221 2,466 791 
ตำบลขุนควร 4,780 4,709 9,489 2,464 
เทศบาลตำบลปง 2,910 3,153 6,063 2,686 
เทศบาลตำบลงิม 3,569 3,560 7,129 2,377 

7. อำเภอแม่ใจ 10,343 10,702 21,045 8,914 
ตำบลแม่ใจ 1,001 1,095 2,096 888 
ตำบลศรีถ้อย 2,163 2,189 4,352 1,943 
ตำบลแม่สุก 2,728 2,759 5,487 2,454 
ตำบลป่าแฝก 2,523 2,639 5,162 2,021 
ตำบลเจริญราษฎร์ 1,928 2,020 3,948 1,608 
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 3,934 4,018 7,952 2,788 
เทศบาลตำบลแม่ใจ 2,567 2,755 5,322 2,048 
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ที ่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
8. อำเภอภูซาง 12,212 12,202 24,414 8,812 

ตำบลภูซาง 3,205 3,138 6,343 2,368 
ตำบลป่าสัก 2,088 2,090 4,178 1,665 
ตำบลทุ่งกล้วย 4,025 4,015 8,040 2,687 
ตำบลเชียงแรง 2,894 2,959 5,853 2,092 
เทศบาลตำบลสบบง 3,696 3,887 7,583 3,101 

9. อำเภอภูกามยาว 6,233 6,645 12,878 4,733 
ตำบลห้วยแก้ว 4,138 4,377 8,515 3,009 
ตำบลดงเจน 1,182 1,254 2,436 1,013 
ตำบลแม่อิง 913 1,014 1,927 711 
เทศบาลตำบลดงเจน 4,073 4,440 8,513 3,366 

(ที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรจังหวัดพะเยาจำแนกตามสำนักทะเบียนสำนักทะเบียนกลาง ณ เดือนกันยายน  
2558 ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา)      
 2.8 ด้านแรงงานอาชีพ 
 โครงสร้างของกำลังแรงงาน 
 สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดพะเยาไตรมาส  3 ปี  2558 (กรกฎาคม-กันยายน  2558)        
จากผลการสำรวจภาวะการทำงานของจังหวัดพะเยาพบว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุ  15 ปีขึ้นไป    
มีประมาณ  348,127 คน เป็นชาย 168,739 คน เป็นหญิง 179,388 คน แยกเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน        
รวม 227,486 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเป็นผู้มีงานทำ 223,883 คน     
คิดเป็นร้อยละ 98.4 ของกำลังแรงงานรวมเพศชาย 120,214 คนเพศหญิง 103,669 คนผู้ว่างงาน 869 คน    
คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของกำลังแรงงานรวม  และเป็นแรงงานที่รอฤดูกาล  2,734  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของกำลังแรงงาน   
รวมการมีงานทำเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทอุตสาหกรรม   จำนวนผู้มีงานทำในจังหวัดพะเยาประมาณ 223,883 
คน  พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นผู้ทำงานอยู่ ในสาขาหลักๆ จำนวน 3 สาขา  ได้แก่ เกษตรกรรมป่าไม้และการประมง                
จำนวน 136,080 คน   หรือร้อยละ 60.8 ของผู้มีงานทำทั้งหมดรองลงมาคือสาขาการขายส่งและการขายปลีก      
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  จำนวน 27,427  คน คิดเป็นร้อยละ 12.2  และสาขาการก่อสร้าง             จำนวน 
13,177 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.9  ที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาต่างๆ  เช่น   สาขาการผลิตการบริหารราชการโรงแรม
และภัตตาคารการศึกษางานด้านสุขภาพการบริการชุมชนการขนส่งกิจกรรมทางการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารลูกจ้างในครัวเรือนกิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิคการทำเหมืองแร่และเหมืองหินเป็นต้น 
 ภาวะการทำงานของประชากร 
 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพะเยาไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. -ก.ย. 58) 
จะสะท้อนถึงค่าของเดือนสิงหาคมซึ่งพบว่าจังหวัดพะเยา  จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป   ประมาณ  348,  คน 
เป็นชายประมาณ 168,739 คน  เป็นหญิงประมาณ 179,388 คน  และประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม   
จำนวน 227,486 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.3 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน
ทั้งหมด 227,486 คน แยกได้เป็น 
 1. ผู้มีงานทำจำนวน 223,883 คนคิดเป็นร้อยละ 98.4 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานรวม 
 2. ผู้ว่างงานซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทำและพร้อมที่ทำงานมีจำนวน 869 คนคิดเป็นร้อยละ 0.4  
ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 
 3. ผู้ที่รอฤดูกาลหมายถึงผู้ที่ไม่ได้ทำงานและไม่พร้อมที่จะทำงานเนื่องจากจะรอทำงานในฤดูกาล 
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เพาะปลูกต่อไปจำนวน 2,734 คนคดิเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  

ตารางข้อมูลโครงสร้างกำลังแรงงานจังหวัดพะเยาจำแนกตามสถานภาพแรงงานปี 2551 – 2558 (ไตรมาสที่ 3)  

สภาพด้านแรงงาน ปี 2551 ปี 2552 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประชากรอายุ 15ปี 
ขึ้นไป 

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

1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 316,541 333,503 321,492 317,937 314,846 238,272 227,486 
  1.1 ก ำลั งแ ร ง งา น
ปัจจุบัน 

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

    1.1.1 ผู้มีงานทำ 313,644 330,971 319,821 316,815 312,419 236,189 223,883 
    1.1.2 ผู้ว่างงาน 2,896 2,532 304 503 1,562 1,210 869 
  1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล - - 1,367 620 865 872 2,734 
2. ผู้ ที่ ไม่ อยู่ ในก ำลั ง
แรงงาน 

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

  2.1 ทำงานบ้าน 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 

(ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา)   หมายเหตุ: ไตรมาส 3 ปี 2553 ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   
 ภาวะการมีงานทำของประชากร 
 จังหวัดพะเยามีประชากรอายุ15 ปีขึ้นไปมีงานทำจำนวน 223,883 คนพบว่าเป็นชาย120,214 คน
และหญิง 103,669 คนคิดเป็นร้อยละ 53.7 และ 46.3 ของจำนวนผู้มีงานทำตามลำดับสำหรับอาชีพของผู้มีงาน
ทำจากผลสำรวจ 3 อันดับแรกคือผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมากที่สุดจำนวน  129,835 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 ของผู้มีงานทำรองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานร้านค้าและตลาดจำนวน 30,461 
คนคิดเป็นร้อยละ 13.6 และผู้มีอาชีพพ้ืนฐานต่างๆในด้านการขายและการให้บริการจำนวน  18,073 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.1 

ตารางแสดงข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของประชากรจำแนกตามอาชีพและเพศ ปี 2558 (ไตรมาสที่ 3) 

ประเภทอาชีพ 
ชาย หญิง รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับ
อาวุโสและผู้จัดการ 

2,749 2.3 632 0.6 3,381 1.5 

2.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3,964 3.3 5,923 5.7 9,887 4.4 
3.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา
ต่างๆและอาชีพที่เก่ียวข้อง 

1,354 1.1 2,939 2.8 4,293 1.9 
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ประเภทอาชีพ 
ชาย หญิง รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
4.เสมียน 1,749 1.5 3,396 3.3 5,145 2.3 
5.พนักงานบริการและพนักงาน    
ในร้านค้าและตลาด 

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

6.ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ มี ฝี มื อ ใน ด้ าน
การเกษตรและการประมง 

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

7.ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมือและธุรกิจการค้าท่ีเกี่ยวข้อง 

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

8.ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติการด้านการประกอบ 

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

9. อาชีพพ้ืนฐานต่างๆในด้านการ
ขายและการให้บริการ 

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

10.คนงานซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวด
อ่ืน 

- - - - - - 

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

 2.9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยาปี 2556 มีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจำปีเท่ากับ 33,369 ล้านบาท
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจำนวน 2,174 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.97 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita)เท่ากับ 80,303 บาทเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจำนวน  5,376 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.18 (ลำดับที่ 52       
ของประเทศและลำดับที่ 11 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ) สาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด 4 ลำดับแรก  ได้แก่สาขา
เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้มีมูลค่า 14,069 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 42.16 รองลงมาได้แก่สาขาการขาย
ส่ง    การขายปลีก  การซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล  และของใช้ในครัวเรือนมีมูลค่า 3,535 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.59 ถัดมาเป็นสาขาการศึกษาคิดเป็นมูลค่า 3,042 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ9.12 และ 
สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับมีมูลค่า  2,446 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 7.33 โดย  มูลค่ารวมทั้ง 4 สาขา เป็นจำนวนถึง 23,092 ล้านบาท  หรือร้อยละ 69.20 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดพะเยาทั้งหมด 

 2.10 ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร 
 ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ถือครองการเกษตร 1,452,378 ไร่  ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำนา
มากที่สุดประมาณ  652,805 ไร่  ที่ปลูกพืชไร่พืชผักประมาณ  510,657 ไร่  ที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 
258,916 ไร่  นอกนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่สวนผักและไม้ดอกที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่รกร้างและเนื้อที่ทำการเกษตรอ่ืนๆ
อาชีพหลักของประชากรคือการทำนาและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและ         
มีคุณภาพท่ีสุดของภาคเหนือ ข้าวโพด  เลี้ยงสัตว์  มันสำปะหลัง  หอมแดง  กระเทียม ขิง ยางพารา ลิ้นจี่ และลำไย 
 ด้านการประมงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากการทำการประมงน้ำจืดในปี 2556 มีจำนวน 
3,198,716 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 155 ล้านบาท  ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลานิล  ปลานวลจันทร์  ปลาไน 
ปลายี่สก  ปลาตะเพียน  และอ่ืนๆแหล่งประมงที่สำคัญคือ  กว๊านพะเยา  อ่างเก็บน้ำแม่ปืม  และแหล่งน้ำของแต่ละ
อำเภอรวม 9 อำเภอ  โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาเป็นหน่วยงานที่เพาะพันธุ์ปลาต่างๆและส่งเสริม
สนับสนุนพันธุ์ปลาในการนำไปปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆในจังหวัดด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดพะเยา 
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มีทั้งหมด 12,183 ราย  จำนวน 20,203 บ่อ  โดยส่วนใหญ่พันธุ์ปลาที่เลี้ยงคือ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน  และ
อ่ืนๆด้านการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดในจังหวัดพะเยา  มีทั้งหมด 13 ฟาร์ม  โดยส่วนใหญ่ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ     
ที่ผลิตมากคือปลานิล  ปลาลิ่น  ปลานวลจันทร์เทศ และอ่ืนๆ 

 2.11 ด้านการลงทุน 
 จำนวนโรงงานแบ่งตามจำพวก 
 ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 
จำนวนทั้งสิ้น 460 โรงงาน  เงินลงทุน 4,842,281,950 บาท และมีจำนวนคนงาน 5,560 คน โดยจำแนก
ออกเป็นจำพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

จำพวก 
จำนวน
โรงงาน 

จำนวน 
เงินทุน (บาท) 

จำนวนคนงาน (คน) 
แรงม้า 

ชาย 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 

 สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดพะเยาได้แก ่
 1. อุตสาหกรรมการเกษตรมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  104 โรงงาน เงินลงทุน 3,140,227,318 บาท 
คนงาน 1,918 คน 
 2. อุตสาหกรรมอาหารมี จำนวนโรงงานทั้งสิ้น 37 โรงงาน  เงินลงทุน 712,494,491 บาท  คนงาน 1,171 คน 
 3. อุตสาหกรรมขนส่งมี จำนวนโรงงานทั้งสิ้น 32 โรงงาน  เงินลงทุน 411,356,070บาท คนงาน 332 คน 

 ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดพะเยา 
 ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัดพะเยาปีงบประมาณพ.ศ. 2558  
มีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 10 โรงงาน เงินลงทุน 476,721,068 บาท    
คนงาน 240 คน  แรงม้า 3,173.77 แรงม้า สถานประกอบการแจ้งเลิก จำนวน 16 โรงงาน เงินลงทุน 159,953,000 
บาท คนงาน 128 คนแรงม้า 1,615.58 แรงม้า  จัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงาน 765,238.50 บาท 
(ที่มา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  มกราคม 2559) 
 2.12 การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 จังหวัดพะเยามีแนวชายแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
จากทิศเหนือไปทิศใต้ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซางติดต่อกับเมืองคอบแขวงไชยะบุลี  สปป.ลาวรวมทั้งสิ้น                   
44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตรและอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   
มาช้านานโดยราษฎรของทั้งสองฝ่ายจะเดินทางไปมาหาสู่ติดต่อแลกเปลี่ยนและค้าขายสินค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอจน พ.ศ. 2536 จังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรน
ชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก เพ่ือผ่อนปรนการค้าขายและการสัญจรไปมาของประชาชนบริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาว
มุ่งสร้างเสริมความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้ นและ       
ให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการรักษาความเรียบร้อยตามชายแดนไทย -ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี   
โดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี  สปป.ลาวมีการประชุมพบปะเยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการและ   
ไม่เป็นทางการเป็นประจำและต่อเนื่องดังนี้ 
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 1. คณะกรรมการรักษาความเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี” มีการพบปะ
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกระชับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการสนับสนุนให้มีกลไกความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและมั่นคงตามชายแดนไทย-ลาวมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับท้องถิ่น
เป็นอย่างดีมาตลอดโดยเฉพาะการประชุมครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555ณ แขวงไชยะบุลี สปป.
ลาว มีมติร่วมกันพัฒนาในหลายประเด็นได้แก่ 
  (1) เร่งรัดผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและ    
ด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีขึ้นเป็นด่านสากล 
  (2) เห็นชอบสนับสนุนโครงการจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา-จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี-
หลวงพระบาง-แขวงอุดมไช ให้เกิดข้ึนพร้อมร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานวางแผนร่วมกันโดยมีเป้าหมาย 
ให้ผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลีมุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาด้านธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันอำนาจการเจรจาต่อรองพร้อมขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 2. เจ้าแขวงไชยะบุลีเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางเข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา
แข่งเรือและงานมหกรรมบุญช้าง ณ แขวงไชยะบุลีเป็นประจำทุกปี 
 3. อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและเมืองคอบแขวงไชยะบุลีร่วมกันจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินชายแดน
ไทย - ลาวเป็นประจำทุกปีและมีการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันเรื่อยมา 
 4. กรณีมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างราษฎรของทั้งสองฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและ 
เจ้าแขวงไชยะบุลีนายอำเภอภูซางและเจ้าเมืองคอบสามารถประสานงานปรึกษาหารือกันโดยตรงพร้อมมอบนโยบาย
สั่งการแก้ไขปัญหาให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา 
  1. ประเภทของการดำเนินการ 
   การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรและ
ยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล 
  2. เหตุผลความเป็นมา 
   2.1 ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้จังหวัดพะเยาประกาศให้ด่านบ้านฮวก
ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาตรงข้ามกับด่านประเพณีปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี  
เป็นจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าเปิดให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้ประชาชนจังหวัดพะเยากับประชาชน
ของเขตเมืองคอบ  เมืองเชียงฮ่อน  เมืองหงสา แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวเข้า–ออกติดต่อค้าขายเยี่ยมญาติท่องเที่ยว 
เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยมีขอบเขตการอนุญาตดังนี้ 
    (1) ให้ราษฎรไทยเดินทางเข้าไปถึงเขตเมืองคอบและอนุญาตให้ราษฎรลาว 
เดินทางเข้ามาถึงเขตอำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ ปัจจุบันอนุญาตให้ราษฎรของแต่ละฝ่ายเดินทางผ่านแดนทุกวัน  
ต้ังแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. มีกำหนดไม่เกิน 3 วัน 2 คืนและจัดให้มีตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน 
ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก 
    (2) การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าไม่เกิน  1,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี
ศุลกากรกรณีมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาทให้ดำเนินการกรรมวิธีทางศุลกากรด่านศุลกากร
เชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 
  2.2 จังหวัดพะเยาโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชนได้มีการสนับสนุนให้มี
การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี  
สปป.ลาว มีความเห็นชอบที่จะร่วมกันสนับสนุนการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา เป็นจุด
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ผ่านแดนถาวรและด่านท้องถิ่นบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากลรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายได้กำหนด
นโยบายร่วมกันดังนี้ 
    (1) ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาวครั้งที่ 8 
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554 ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาวที่ประชุมสนับสนุนให้ยกระดับ 
จุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปางมอน 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล 
    (2) คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบดังนี้ 
     (2.1) ให้ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา      
เป็นด่านถาวรเนื่องจากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนภายใต้ความ
รับผิดชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
     (2.2) มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ประสาน สปป.ลาว ในการเร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน 
     (2.3) มอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอำนวยความสะดวก
และบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดนเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรโดยกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองและจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
    (3) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที ่8 เมือ่วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 
ที่ประชุมได้มีการหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตและลงนามบันทึกการประชุมร่วมกันในประเด็นการเร่งรัด
ผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง  ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอน 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ขึ้นเป็นด่านสากล 
    (4) ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย  – ลาว     
ครั้งที ่9 เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  ราชอาณาจักรไทยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการเตรียมความพร้อม
การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด่านท้องถิ่น      
ปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เป็นด่านสากล 
  3. ความพร้อมของพ้ืนที่ 
   3.1 ปัจจุบันจุดผ่อนปรนบ้านฮวก มีอาคารที่ทำการด่านสำหรับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีการ
พัฒนาถนนตัดผ่านถึงตัวด่านพร้อมระบบไฟฟ้าท่ีทำการด่าน 
   3.2 สถิติการเดินทางเข้าออกของราษฎรทั้งสองฝ่าย 
ตารางแสดงข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย- ลาวจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปี 2553 - 2557 

ปี ราษฎรไทยเดินทางไปลาว (คน/ครั้ง) ราษฎรลาวเดินทางมาไทย (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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เหตุผลในการเดินทางเข้า-ออกของราษฎรทั้งสองฝ่าย 
 ราษฎรไทย - ติดต่อค้าขายประกอบธุรกิจ - เยี่ยมญาติท่องเที่ยว 
 ราษฎร สปป.ลาว - ติดต่อค้าขายประกอบธุรกิจ - เยี่ยมญาติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
   3.3 สถิติการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดพะเยา  ตั้งแต่ป ี2550 – 2557 

ตารางแสดงข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปี2550 – 2557 

ปี/มูลค่า มูลค่าการค้า มูลค่านำเข้า มูลค่าส่งออก ดุลการค้า 
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 

* มูลค่าการส่งออกป2ี550 - 2557 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
** มูลค่าการนำเข้าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550 สาเหตุจากผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปที่เป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญได้มี
มูลค่าการนำเข้าลดลงเนื่องจาก สปป .ลาวลดการให้สัมปทานแปรรูปไม้ประกอบกับผู้ประกอบการค้าบ้านฮวก         
ไม่สามารถนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากประสบปัญหาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามพันธกรณีตามความตกลง 
WTO อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 73 รวมกับค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้า 180 บาท/ตันซึ่งไม่เอ้ือต่อการสร้าง       
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการค้าในระดับท้องถิ่น 
รายการสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ 
  - สินค้าอุปโภคบริโภค - อุปกรณ์ทอผ้าเส้นด้าย 
  - ยารักษาโรค  - เมล็ดพันธุ์พืช เช่น ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ปุ๋ย 
     - น้ำมันเชื้อเพลิง  - อะไหล่รถยนต์ 
     - วัสดุก่อสร้าง  - เครื่องใช้ไฟฟ้า 

รายการสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ 
 - พืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว   ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ลูกเดือย 
 - ของป่าเช่น   เปลือกไม้  ต้นไม้กวาด  ปอสา  หน่อไม ้  ผ้าใยกัญชง   ไม้แปรรูป 
   3.4 จังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาวได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับด่านดังนี้ 

 ด้านจังหวัดพะเยา 
 จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นด่านถาวรดังนี้ 
 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรมีภารกิจ 
ดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพ่ือการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นด่านถาวร 
 (2) แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย-ลาวจังหวัดพะเยาสำรวจความพร้อมของพ้ืนที่ในการยกระดับ
จุดผ่านแดนถาวรและเปิดด่านสากลให้มีภารกิจสำรวจความพร้อมของพ้ืนที่สรุปความเห็นร่วมกับฝ่ายลาวเสนอผล    
การดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการยกระดับจุดผ่านแดนและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ของแต่ละฝ่ายทราบและพิจารณาพร้อมทั้งสรุปผลให้คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน  
ไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลีรับทราบโดยคณะทำงานดังกล่าวของฝ่ายไทยได้สำรวจความพร้อมของพ้ืนที่และ
ประชุมพิจารณาการดำเนนิการในเรื่องดังกล่าวและกำหนดแนวทางหลักๆในการดำเนินการประกอบไปด้วย 
 - การพัฒนาตัวด่าน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตัวด่าน 
 - การจัดทำผังพ้ืนที่เฉพาะในชุมชนบ้านฮวกและมีผลการดำเนินการดังนี้ 
 (1) การพัฒนาตัวด่านกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงของเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเนื่องจากพ้ืนที่
ด่านในปัจจุบันมีพ้ืนที่จำกัดและเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีการกำหนดพ้ืนที่ด่านออกแบ่งเป็น 2 โซนดังนี้ 
 โซนที ่1 ด่านพรมแดนอยู่ติดกับพรมแดนเป็นส่วนปฏิบัติการประกอบด้วยหน่วยงาน C.I.Q ได้แก่ 
  C = Customs คือกรมศุลกากร 
  I  = Immigration คือสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 
  Q = Quarantine คือหน่วยกักกันโรคประกอบไปด้วยกรมควบคุมโรคกรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์กรมประมง 
 โซนที ่2 ด่านศุลกากรไม่จำเป็นต้องอยู่ติดพรมแดนจัดเป็นส่วนอำนวยการและสนับสนุน 
สามารถอยู่ห่างพรมแดนเช่นอาคารสำนักงานส่วนที่พักของเจ้าหน้าที่เป็นต้น 
 (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตัวด่าน 
  1) ด้านการคมนาคมสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยาและแขวงการทางพะเยาเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงถึงตัวด่านบ้านฮวก 
  2) ด้านการดำเนินงานขยายโครงข่ายไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ดังนี้ 
   2.1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามีความพร้อมในการขยายโครงข่าย 
   2.2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุนได้ดำเนินการสำรวจแหล่งผลิตน้ำเพ่ือจ่ายให้ชุมชน
และหน่วยงานที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาจัดตั้งด่านพรมแดนบ้านฮวกสำหรับการวางระบบการวางท่อ 
จ่ายน้ำต้องให้มีการวางผังโครงการฯให้ชัดเจนก่อนจึงดำเนินการได้ 
   2.3) บมจ.ทีโอทีจังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมโครงข่ายโทรศัพท์พร้อมให้บริการโซน 1 และโซน 2 
  (3) การจัดทำผังพ้ืนที่เฉพาะในชุมชนบ้านฮวก 
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ประสานการดำเนินงานกับด่านศุลกากรเชียงของ
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยาดำเนินการจัดทำรูปแบบกรอบแนวทางการวางผังชุมชนโครงสร้างพ้ืนฐาน   
การคมนาคมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนบ้านฮวก โดยพิจารณาถึงพ้ืนที่และชุมชนที่จะได้รับผลกระทบ 
จากโครงการพัฒนาจัดตั้งด่านพรมแดนบ้านฮวก 

 ด้านแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 
 (1) แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการเตรียมเปิดด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี    
เป็นด่านถาวรท้องถิ่นโดยมีรองเจ้าแขวงไชยะบุลีเป็นหัวหน้าคณะทำงานคณะทำงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ทั้งระดับแขวงและเมืองคอบให้มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจการเตรียมเปิดด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบ        
เป็นด่านถาวรท้องถิ่นปางมอน พร้อมทั้งได้มอบให้ห้องการพัวพันต่างประเทศแขวงห้องการป้องกันชาติแขวง  (ปกช.)
และห้องการป้องกันความสงบแขวง (ปกส.) ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเปิดด่านถาวรท้องถิ่นดังกล่าว 
 (2) แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมลาว-ไทยแขวงไชยะบุลี  สำรวจความพร้อมของพ้ืนที่ในการ
ยกระดับจุดผ่านแดนถาวรและเปิดด่านสากลให้มีภารกิจสำรวจความพร้อมของพ้ืนที่สรุปความเห็นร่วมกับฝ่ายไทย
เสนอผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการยกระดับจุดผ่านแดนและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมให้หน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายทราบและพิจารณาและสรุปผลให้คณะกรรมร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลีรับทราบ 
 (3) รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณทั้งเงินกู้และเงินช่วยแบบให้เปล่าแก่สปป.ลาว จำนวน 1,390 ล้านบาท
โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  (องค์การมหาชน) หรือสพพ. ได้ลงนามในสัญญา   
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาวตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก(จ.พะเยา)-เมืองคอบ-
เมืองเชียงฮ่อนและเมืองคอบบ้านปากคอบ -บ้านก้อนตื้นใน สปป .ลาวโดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ปี         
พ.ศ. 2557 - 2559 รวมระยะเวลา 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
 (3.1) งานก่อสร้างถนนโครงการมีระยะทางรวมประมาณ 110 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
   (3.1.1) ถนนช่วงบ้านฮวก-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน ระยะทาง 62.60 กม. 
   (3.1.2) ถนนช่วงเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น ระยะทาง 24.62 กม. 
   (3.1.3) เส้นทางย่อยจากบ้านปากคอบถึงริมแม่น้ำโขง ระยะทาง 2.00 กม. 
   (3.1.4) ถนนในเมืองคอบ ระยะทาง 8.00 กม. 
   (3.1.5) ถนนในเมืองเชียงฮ่อน ระยะทาง 12.93 กม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เส้นทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 
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4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี
เป็นด่านสากลจะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆร่วมกันระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ดังนี้ 
  4.1 จะเกิดการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวผ่านจุดผ่านแดนดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
และเกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง สปป .
ลาวจีนตอนใต้และเวียดนามซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวการค้าการลงทุน      
การขนส่งเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการจัดตั้ง
วงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา-จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี-หลวงพระบาง-แขวงอุดมไชย 
 4.2 ประชาชนของทั้งสองประเทศและยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาเพ่ือการค้าการลงทุนส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและอ่ืนๆเพ่ิมสูงและสะดวกยิ่งขึ้นจะส่งผลก่อให้เกิดกิจกรรมการค้าชายแดนและการเปิดตลาดการค้า
ใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้าสิ่งทอเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรและการบริการอ่ืนๆทำให้มูลค่าการค้าและการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 4.3 พัฒนาตลาดชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและด่านบ้านฮวก
เป็นประตูการค้าประตูคมนาคมขนส่งและประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 
1. ความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย – สปป.ลาวตามแนวชายแดนมีความต่อเนื่องกันมานานเนื่องจาก
ราษฎรทั้งสองฝ่ายมีความผูกพันกันตามสายเลือดด้วยความเป็นญาติพ่ีน้องจึงทำการการค้าขายระหว่างบุคคลกลุ่ม
บุคคลและชุมชนจนกระทั่งรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันทำให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 1.1 สถานที่ตั้ง 
 จังหวัดพะเยามีแนวเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) ตั้งแต่บริเวณ  
บ้านฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ถึงบ้านต้นผึ้งหมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ เป็นระยะทาง
ประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก (PB 502763) หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา    
เป็นช่องทางที่ติดต่อระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับบ้านปางมอญเมืองคอบ
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-สปป.ลาว บ้านฮวก เป็นช่องทางที่ราษฎรของทั้งสอง
ประเทศสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ของทุกวันโดยไม่มีการหยุดพัก
เที่ยงและมีการจัดตลาดนัดทุกวันที่  10 และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก ทั้งนี้การขออนุญาต       
เดินทางเข้า-ออกต้องให้เป็นไปตามข้อตกลงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1.2 ข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี 
 จากการประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และ สปป.ลาว
ไทยเขตเชียงฮ่อน-หงสา แขวงไชยะบุรีได้มีบันทึกการประชุมที่มีผลให้ทั้ง 2 ฝ่ายต้องปฏิบัติตามหลายประเด็นดังนี้ 
  1.2.1 ให้ใช้จุดกิ่วหกเป็นช่องทางเข้า-ออกระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 3 อำเภอภูซาง กับบ้านปางมอญ
เมืองคอบเวลา 08.00 -12.00 น. และเวลา 13.00 – 17.00 น. (ปัจจุบันปรับเป็นเวลา 06.00 – 18.00 น. 
โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง) กรณี เจ็บป่วยสามารถเข้า-ออกได้ไม่จำกัดเวลาแต่ต้องผ่านจุดตรวจคนเข้า -ออก           
ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายและอนุญาตให้เฉพาะราษฎรของจังหวัดพะเยากับราษฎรแขวงไชยะบุรีเท่านั้นที่ผ่านเข้าออก
ได้กำหนดเวลาเข้าออกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เกิน 2 วัน ระยะทางหรือขอบเขตให้เข้าไปแต่ละฝ่ายได้ในเขตสุขาภิบาล 
เชียงคำและเขตเทศบาลเมืองคอบเท่านั้น 
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  1.2.2 ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต        
ในมูลค่าไม่เกิน 30,000 กีบ หรือ 1,000 บาท  ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวโดยไม่ต้องเสียภาษี (หากซื้อเกินต้องชำระ
ภาษีตามกฎหมาย) 
  1.2.3 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันในการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดน 
  1.2.4 ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการรักษาหลักเขตแดนไทย-สปป.ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุรี
ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ถูกทำลายให้ความรู้และดูแลประชาชนของตนให้เดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนให้ถูกต้อง 
  1.2.5 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้การร่วมมือและพัฒนาด้านกีฬาศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันรวมทั้ง    
ให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขมากขึ้น 
  1.2.6 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกฐานะจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณี
ปางมอญเป็นด่านท้องถิ่นโดยเห็นชอบนำเสนอรัฐบาลของแต่ละฝ่ายพิจารณา 

2. สถานะด่านชายแดน 
 “จุดผ่อนปรน” เป็นจุดที่เปิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสัมพันธ์    
ในระดับท้องถิ่นและอนุญาตให้ประชาชนทั้งสองประเทศสัญจรไปมาเพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค
ระหว่างกันโดยกำหนดระเบียบการสัญจรไปมาประเภทของสินค้ามูลค่าการค้าระยะเวลาเปิดปิดจุดผ่อนปรนจุดผ่อน
ปรนชายแดนไทย-สปป.ลาวบริเวณบ้านฮวก  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา เป็นจุดที่ตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมการเข้าออก       
ของประชาชนทั้งสองประเทศอยู่ในความดูแลของฝ่ายกิจการพิเศษที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา      
ซึ่งมีนายอำเภอภูซางเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปตามข้อตกลง                
ของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาวจังหวัดพะเยา,ลาว-ไทย แขวงไชยะบุรี โดยจุด
ผ่อนปรนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็น
คอมมิวนิสต์ (ศอป.ปค.) อำเภอภูซาง ประจำอยู่ ณ จุดผ่อนปรนดูแลการเข้าออกของประชาชนโดยอยู่ในการดูแล    
ของฝ่ายกิจการพิเศษที่ทำการปกครองอำเภอภูซางซึ่งมีนายอำเภอภูซางเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่จากด่าน
ศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ควบคุมดูแลการนำเข้าสินค้าผ่านเข้า-ออกบริเวณจุดผ่านแดน 

3. สถานการณ์การค้า 
 สถิติการค้าชายแดนไทย -ลาวด้านจังหวัดพะเยาปี2551-2558 มูลค่าการการค้ารวมสูงขึ้น         
อย่างต่อเนื่อง ปี2558 มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 356.00 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 มูลค่า 124.66 ล้านบาท
หรือร้อยละ 53.89 ซึ่งไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 312.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.75 แยกเป็น 
 3.1 การส่งออก ปี 2558 มีมูลค่า 334.16 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 104.28 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 45.36 จากการเพ่ิมขึ้นของการส่งออกในหมวดสินค้าได้แก่ยานพาหนะและส่วนประกอบเครื่องจักร+อุปกรณ์ 
(สุทธินำกลับ) รถกระบะบรรทุก+อุปกรณ์ (สุทธินำกลับ) พาหนะเครื่องจักรหนัก สินค้าเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
น้ำมันเบนซิน) วัสดุก่อสร้างเหล็กเส้นเหล็กกล้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และส่วนประกอบ (อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
ของใช้ประจำวัน (สินค้าเบ็ดเตล็ด) 
 3.2 การนำเข้าในปี 2558 มีมูลค่า 21.79 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีที่แล้ว 20.33 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 1,392.47 จากการเพ่ิมขึ้นของหมวดสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่สินค้ากสิกรรม (ลูกเดือยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์),
ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ (รถตักดิน), และวัสดุก่อสร้าง (หินโม)่ 
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สถิติการค้าชายแดนด้านจังหวัดพะเยา-สปป.ลาว ป ี2551 - 2558 
หน่วย : บาท 

ปี/มูลค่า มูลค่าการค้า มูลค่านำเข้า มูลค่าส่งออก ดุลการค้า 
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 

(ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงของ) 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบมูลค่าการค้ามูลค่านำเข้ามูลค่าส่งออกด้านจังหวัดพะเยาปี 2551 – 2558 

            
สินค้านำเข้าระหว่างไทย-สปป.ลาวด้านจังหวัดพะเยาปี 2557 – 2558 

หน่วย : ล้านบาท 
ลำดับ รายการสินค้า ปี 2557 ปี2558 เปลี่ยนแปลง + / - 

1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - 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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แสดงการเปรียบเทียบสินค้านำเข้าระหว่างไทย-สปป.ลาว ปี 2557 – 2558 

 

สินค้าส่งออกระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดพะเยาปี2557-2558 
หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ รายการสินค้า ปี 2557 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง + / - 
1 สินค้ากสิกรรม - 121,589.60 + 121,589.60 
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และ 

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 ยานพาหนะและส่วนประกอบ 51,130,769.57 129,373,994.25 + 78,243,224.68 
7 สินค้าเชื้อเพลิง 169,187,961.95 138,378,005.74 - 30,809,956.21 
8 วัสดุก่อสร้าง 4,856,510.00 30,053,432.75 + 25,196,922.75 
9 ของใช้ประจำวัน 

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

10 เครื่องใช้สำนักงาน 368,121.46 - - 368,121.46 
11 อ่ืนๆ (สินค้าเบ็ดเตล็ด) 557,800.00 - - 557,800.00 

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

   

แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต 
1. ด้านการค้าการลงทุน 
 รูปแบบการลงทุน 
 1. การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศ (ลงทุนฝ่ายเดียวอาจจะลงทุนคนเดียวหรือหลายคน) 
 2. การลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ลงทุนภายในกับต่างประเทศ (เป็นนิติบุคคลใหม่/ หุ้นต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
 3. การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา (ไม่ได้ตั้งเป็นนิติบุคคล / ต้องนำไปรับรองความถูกต้องจากองค์กร
ทะเบียนศาล) 

ประเภท การขออนุญาต การพิจารณา อายุการลงทุน 
กิจการทั่วไป ยื่นต่อแขนงการ 

อุตสาหกรรมและการค้า 
ไม่เกิน 15 วันราชการ ไม่จำกัดอายุการลงทุน / 

เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด 
กิจการสัมปทาน ยื่นต่อแขนงการแผนการ 

และการลงทุน 
ไม่เกิน 45 วันราชการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / 

ไม่เกิน 99 ปี 
กิจการการพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษและเขต 
เศรษฐกิจเฉพาะ 

แขนงการแผนการและ 
การลงทุนเพ่ือเสนอ 
รัฐบาลอนุมัติ 

 ไม่เกิน 99 ปี 

หมายเหตุ: การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯยื่นที่คณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อำนาจในการอนุมัติการลงทุนให้สิทธิแก่นายเจ้าแขวง 
 ไม่เกิน 5 ล้าน USD 4 แขวงใหญ่คือนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต 
และแขวงจำปาสัก ไม่เกิน 3 ล้าน USD สำหรับแขวงอื่นๆ 
 

นโยบายหลักของไทย 
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 1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน (Mutual Trust) 
 2. การพัฒนาร่วมกัน (Joint Development Effort) 
 3. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค (Regional Strengthening) 
ตารางแสดงสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในประเภทธุรกิจ 

ลำดับ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
1 ธนาคาร 10 - 100 
2 สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 10 - 49 
3 โทรคมนาคม 10 - 100 
4 สื่อสิ่งพิมพ์โรงพิมพ์ 10 - 100 
5 ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือการแพทย์ 10 - 100 
6 ประกันภัย 10 - 51 
7 อสังหาริมทรัพย์ 10 - 100 
8 โรงแรม 10 - 100 
9 ท่องเที่ยว (การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว)  10 - 100 

10 การคมนาคมขนส่ง 10 - 49 
11 ขายปลีก - 
12 ขายส่ง (อนุญาตเฉพาะ) 

- ประเภทผ้าผืน (Textile) 
- ประเภทเครื่องนุ่งห่ม (Clothing) 
- ประเภทรองเท้าถุงเท้าต่างๆ (Footwear) 
นอกจาก 3 รายการดังกล่าวข้างต้นไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติร่วมทุน 

10 - 49 

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 1. กิจการการผลิตเพ่ือการส่งออก 
 2. กิจการกสิกรรม-ป่าไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรม-ป่าไม้และหัตถกรรม 
 3. กิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยกิจการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และ 
การพัฒนากิจการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวะนานาพันธุ์ 
 4. กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านทรัพย์ยากรมนุษย์ฝีมือแรงงานและการปกปักรักษาสุขภาพของพลเมือง 
 5. กิจก่อสร้างพ้ืนฐานโครงสร้าง 
 6. กิจการผลิตวัตถุดิบอุปกรณ์เพ่ือสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 
 7. กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
 1. กำไรสุทธินำไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการยกเว้นอากรกำไรในปีการบัญชีถัดไป 
 2. ส่งผลกำไรทุนและรายรับอ่ืนๆ (ภายหลังที่ได้ชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆตามกฎหมายแล้ว) 
กลับประเทศของตนหรือประเทศท่ีสามโดนผ่านระบบธนาคารที่สำนักงานในลาว 
 3. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและอากรที่เก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องอะไหล่พาหนะการผลิต 
ทางตรงวัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้าเพ่ือแปรรูปหรือประกอบ 
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 
 4. ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพ่ือส่งออก 
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สภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ตารางแสดงข้อมูลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ชายแดน อำเภอภูซางและเชียงคำจังหวัดพะเยา 
 

ที ่ สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวน

ครู 
จำนวนนักเรียน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
 ก.ศธ.        

1 สพป.พะเยา เขต 2 58 797 1286 5234 827 - 7347 
2 สพม. เขต 36 3 206 0 0 2,014 1,979 3,993 
3 สช. 8 151 824 1,680 118 89 2,711 
4 กศน. 2 63 - 294 565 1,195 2,054 
 รวม 71  1,217  2,110  7,208  3,524  3,263  16,105  
 ก.มหาดไทย        
5 เทศบาล/อบต. 2 7 104 0 0 0 104 
 สำนักงานพระพุทธฯ        
6 รร.ปรยิัติธรรมสามญั 2 37 0 0 176 88 264 
 รวมท้ังสิ้น 75  1,261  2,214        7,208  3,700  3,351  16,473  

 

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

ตารางแสดงข้อมูลสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พื้นที่ชายแดน อำเภอภูซางและเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ที ่ สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวนครู/
คณาจารย์ 

จำนวนนิสิต/นักศกึษา 
ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี รวม 

1 สอศ. 1 41 505 197 - - - 702 
2 สกอ. - - - - - - - - 
 รวม 1 41 505 197 - - - 702 
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บทที่ 2 
สภาพปัญหาทางการศึกษาของพื้นที่ 

 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
สปป.ลาวรวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) สภาพชุมชนในพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง 
บางพ้ืนที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมาก มีปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่ โดยสภาพปัญหาของพ้ืนที่ มีดังนี้ 
1. สภาพปัญหาการจัดการศึกษา จำแนกสภาพปัญหาเป็นรายด้าน ดังนี้  
 1.1 ด้านผู้เรียน 
  1) เนื่องจากผู้เรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่งผลให้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่คล่องและมีปัญหาการสื่อสารระหว่างนักเรียนไทยผู้เรียนต่างชาติพันธุ์ และผู้เรียนประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ 
  3) ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่องทางในการเรียนรู้ 
  4) จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคันมีค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปประกอบอาชีพ
ต่างถ่ินค่อนข้างบ่อย 
  5) ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีน้อย 
  6) ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษา 
ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  7) ผู้เรียนขาดทักษะชีวิต อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 
 1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการกำลังคนในพ้ืนที่ ตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ 
  2) การวัดและประเมินผลที่กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไม่เหมาะสมกับ 
สภาพผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  3) ขาดการส่งเสริมด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมในท้องถิ่น 
 1.3 ด้านบุคลากร 
  1) ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้น ขาดบุคลากรสายผู้สอนที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น การโรงแรม 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  2) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย 
  3) ครูไม่มีความรู้ภาษาถ่ิน ขาดทักษะการสอนภาษาถิ่น 
  4) ครูขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในชุมชน และไม่รองรับการพัฒนา
ประเทศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งครูไม่ม่ันใจในวิธีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและการนำหลักสูตรไปใช้ 
  5) ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนด้านการสอนและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น ธุรการ บัญชี เป็นต้น 
  6) หลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ในการกำหนดจำนวนครูไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานจริง 
  7) ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาและความถนัด รวมทั้งครูไม่มีประสบการณ์ เป็นครูบรรจุใหม่ 
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 1.4 ด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
  1) สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรขาดแคลนไม่ทันสมัย 
ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน    
  2) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ไม่เอ้ือต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้  
  3) ขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องอบรมการฝึกขับรถยนต์ ศูนย์ฝึกอบรมด้านอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีได้มาตรฐานสากลครัวการโรงแรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมสมัยใหม่ 
  4) ขาดแคลนห้องสมุด แหล่งสืบค้นข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ 
  5) ระบบไฟฟ้าชำรุด ไม่เพียงพอ 
  6) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
  7) ไม่มีน้ำดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  8) ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาไม่ถูกสุขลักษณะ 
  9) ขาดแคลนบ้านพักครู 
  10) สถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  
 1.5 ด้านงบประมาณการบริหารและการจัดการ 
  1) งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่การดำเนินงาน เช่น ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างที่สูงกว่าพ้ืนที่ราบ 
  2) ขาดความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
  3) ขาดการส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ  
2. สภาพปัญหาทั่วไป 
 สภาพปัญหาทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  1) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชากรในจังหวัด 
  2) ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตรธรรมชาติ 
อาชีพเสริม และแรงงานในพ้ืนที่เป็นแรงงานคุณภาพต่ำ 
  3) ขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
 2.2 ด้านสังคม 
  1) สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิมมีความเข้มแข็งลดลง เช่น การหย่าร้าง พ่อแม่แยกกัน
อยู่รวมทั้งผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา 
  2) ประชาชนมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีหลายเชื้อชาติ บางส่วนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ  
  3) กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสาร 
  4) ประชาชนไม่รู้กฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
  5) ค่านิยมของผู้ปกครองยึดติดการศึกษาสายสามัญและไม่เข้าใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 
 2.3 ด้านความม่ันคง 
  1) มีปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน 
  2) ประชาชนยังมีความเข้าใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3) มีปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
 2.4 ด้านการคมนาคม 
  1) ในบางพื้นที่มีการคมนาคมไม่สะดวก เป็นพื้นที่สูง พ้ืนที่ภูเขา ห่างไกล ไม่มีรถประจำทาง 
  2) การสื่อสารโทรคมนาคมทำได้ลำบาก 
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 2.5 ด้านสาธารณสุข 
  1) ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลนอาหารกลางวัน 
  2) การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอ บางครั้งเกิดโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่  
 2.6 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  1) ไม่มีน้ำดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  2) มีการบุกรุกทำลายป่า มีการเผาป่าในฤดูแล้ง 
  3) การประกอบอาชีพเกษตรที่มีการใช้สารเคมี 
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บทที่ 3 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดพะเยา 

1. วิสัยทัศน์ 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
2. พันธกิจ  
 1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2) เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา        
ของพ้ืนที่ชายแดน 

3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
3. เป้าประสงค์ 

1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของพื้นที่ชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ 

การธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

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

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

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

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น 
ป .1 -6  ได้ รั บ ก าร เส ริ ม ส ร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น        
ยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 

4. ร้อยละของสถานศึ กษ าในทุ กระดั บ
การศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเพติด 

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

1. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปะมุข 

3. ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสำนึกในความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืนๆ ทางสังคม 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำ
ในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพ เพ่ือการมี งานทำสอดคล้อง     
กับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่
ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนา
ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้      
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. กศน. 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. กศน. 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

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

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทำ 

2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. อัตราการเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้ของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดน
ลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. สช. กศน. 

2. ร้อยละของนั ก เรียน  นั กศึ กษ า และ
ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

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

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ
วัฒนธรรมการทำงานที่ พึงประสงค์ให้เป็น
คุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

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

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. ส่งเสริมการปลูกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ (พ่ึงพาตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินัย      

มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวัน 
4. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคน

ในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การทำงานเป็นกลุ่มคณะ 
5. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งหารเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและหลากหลาย 

อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 ๗. ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากร
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

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

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. กศน. 
สช. 

3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ยน  นั ก ศึ กษ าและ
ประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

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

สช. 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
ใน พ้ืนที่ ชายแดนที่ ได้ รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา สำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบต่าง ๆ 

อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทุกวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

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

แนวทางการดำเนินงาน 

1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

ให้เป็นระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีจำนวนและศักยภาพ

เพียงพอ 
4. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดำเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบ       

ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 
6. กำหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
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บทที่ ๔ 

โครงการ/งบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 

 เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของจังหวัดพะเยา บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดโครงการ กิจกรรม
และงบประมาณที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระ บอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1 
 

โครงการห้องเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นผู้เรียนก้าวสู่ AEC  
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เรียนและประชาชน 
เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือใช้ในการดำเนินชีวิต 

0.040 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 
 

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

2 
 

โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 
- ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  ในรูปแบบกลุ่มสนใจ 

0.080 0.008 0.0๑๒ 0.0๑๖ 0.0๒0 0.0๒๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

3 โครงการสนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

0.75 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

4 
 

โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
- กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจำนวน 1 โรงเรียน  
- นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมน้อมนำหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
- 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่  

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1 โครงการแนะแนวสัญจร  
- ออกแนะแนวนักเรียนระดับชั้น ม.3 ในสถานศึกษาต่างๆ
เพ่ือสร้างความรู้ในการเรียนสายอาชีพ 

0.075 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

2 โครงการภาษาอังกฤษแสนสนุก English Camp 2017  
- จัดค่ายภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนได้รับความรู้ 
จากเจ้าของภาษาเน้นการสนทนา 

0.09 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

3 
 

โครงการจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
เพ่ือพัฒนาการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับสถาน
ประกอบการและชุมชน  
- จัดการสอนอาชีพระยะสั้นแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป 

0.0350 0.0025 0.0025 0.01 0.01 0.01 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวะ
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) รองรับ
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำในพ้ืนที่ชายแดน      
- จัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวะศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 

0.6 - 0.3 0.1 0.1 0.1 สำนั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 36 
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2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1 โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
- ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในรูปแบบกลุ่มสนใจ
และชั้นเรียนวิชาชีพช่างพ้ืนฐาน 
- จัดส่งเสริมอาชีพ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ 

0.37131 0.0495 0.06188 0.0743 0.08663 0.099 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

2 
 

โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
ทางสาขาวิชาชีพ 
- จัดแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือการมีงานทำ 
- การส่งเสริมการมีอาชีพและการสร้างรายได้
ระหว่างเรียน 

0.35 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

3 
 

โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพการจัดหลักสูตรระยะสั้น  
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนและ
สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
ให้เหมาะกับชุมชน 

8.4 1.2 1.2 2.0 2.0 2.0 

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

4 โครงการนักขาย 4.0 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 
- อบรมนักขายผ่านสื่อดิจิทัล 
- start Up Junior Club 

 
4.84 
๐.4 

๒.๐๐ 

 
๐.๐๔ 
๐.๐๘ 

- 

 
๑.๒ 

๐.๐๘ 
๐.๕ 

 
๑.๒ 

๐.๐๘ 
๐.๕ 

 
๑.๒ 

๐.๐๘ 
๐.๕ 

 
๑.๒ 

๐.๐๘ 
๐.๕ 

 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

มัธยมศึกษา เขต 36 
5 โครงการจัดส่งผู้เรียน เข้ารับการฝึกงานในสถาน

ประกอบการ 
- ส่งผู้เรียนและประชาชนเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์อาชีพยังสถานประกอบการ 

0.086 0.003 0.003 0.01 0.02 0.05 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 
- 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. อัตราการเขียนไม่ออกอ่านเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 
- พัฒนาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
- จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืน 
เป็นภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE ประถมศึกษา 

2.535 0.535 0.5 0.5 0.5 0.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและ
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจ 
- พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย 
- จัดแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย
ของครูผู้สอน และนักเรียน 
- ประเมินการอ่านและการเขียน ภาษาไทย 
ของนักเรียน 
- พัฒนาครูผู้สอนด้านการอ่านและการเขียน 
ตามแนวทาง PISA 
- พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม ครูผู้สอน
ภาษาไทย สำหรับการสอบ o-net (อัตนัย) 

1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับคนไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้อ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการประเมิน 
- พัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือและส่งเสริม
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

0.0
๙๖๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ้

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1 
 

โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
(STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
- คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 
- ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
- ประชุมปฏิบัติการ Face to Face 
- ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและ
ให้คำปรึกษา STEM Education  ประจำจังหวัด 

0.689 0.289 0.1 0.1 0.1 0.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

2 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- จัดอบรม/พัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
- จัดค่ายเศรษฐศาสตร์อาเซียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา 
 

1.00935 0.20935 0.2 0.2 0.2 0.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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3. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
- กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน เพ่ือ 
ดำเนินกิจกรรม ๑,๐๐๐ เรื่อง ๑,๐๐๐ วิจัย 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

๑.๕๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 - กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
- นิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

       

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมชมรมจิตอาสา 
พัฒนาสังคม 
- จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม 

0.4 - 0.1 0.1 0.1 0.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

3 โครงการค่ายพุทธบุตรเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร 
- จัดค่ายพุทธบุตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในถิ่นทุรกันดาร 

0.60 - 0.15 0.15 0.15 0.15 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

 
4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 6.19735 0.94235 1.30500 1.31400 1.31800 1.31800  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวยัเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
- 

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

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1 โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
(Digital Literacy) 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

0.14 0.024 0.026 0.028 0.03 0.032 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
- จัดการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน สำหรับ
นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๑.๓๓๙๕ 0.๒๖๗๙ 0.๒๖๗๙ 0.๒๖๗๙ 0.๒๖๗๙ 0.๒๖๗๙ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มคีุณภาพ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 1.4795 0.2919 0.2939 0.2959 0.2979 0.2999  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1. โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และจัดการศึกษาดูงานยังหน่วยพิทักษ์ป่าในพ้ืนที่ 

0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

1. 
 

โครงการสร้างความตระหนักในการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   (V-NET )  
- จัดการอบรมทบทวนและวิเคราะห์แนวข้อสอบ 

0.034 0.002 0.002 0.01 0.01 0.01 ส ำนั ก ง าน อ าชี ว ศึ ก ษ า
จังหวัดพะเยา 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน 
สู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) 
- จัดประชุมปฏิบัติการแกนนำโรงเรียน 

0.765 0.365 0.1 0.1 0.1 0.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
36 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวม 60 61 62 63 64 

เพ่ือพัฒนาการสร้างและตรวจข้อสอบอัตนัย 

3. โครงการใช้ IT เพ่ือการบริหารศึกษา 
- อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) สู่สถานศึกษา ในสังกัด 

๐.๔๓๕ ๐.๐๘๗ ๐.๐๘๗ ๐.๐๘๗ ๐.๐๘๗ ๐.๐๘๗ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 

 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจดัการศึกษา 

- 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5        
 รวมงบประมาณ 32.47841 4.60150 6.44953 7.10545 7.13378 7.18815  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

- 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 
 
 
 

โครงการห้องเรียน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เน้นผู้เรียนก้าวสู่ AEC 
- จัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้แก่
ผู้เรียนและประชาชน 
เพ่ือให้มีความเข้าใจ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือใช้ในการ 
ดำเนินชีวิต 
 

อำเภอเชียงคำ 
อำเภอภูซาง 
 
 

พ.ค.-ก.ย. 
 
 

ร้อยละของผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรมและ   
มีความภาคภูมิใจ            
ในความเป็นชาติไทย 

0.040 
 

0.005 
 

0.005 
 

0.01 
 

0.01 
 

0.01 
 

วิทยาลัย          
เทคนิค              
เชียงคำ 

สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

2 โครงการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ฯ 
- จัดอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ฯ 
- ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในรูปแบบ
กลุ่มสนใจ 

กศน.อำเภอ 
ภูซาง 
อำเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกัน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
และ  มีความภาคภูมิใจ                     
ในความเป็นชาติไทย 

0.0๘ 0.008 0.0๑๒ 0.0๑๖ 0.0๒ 0.0๒๔ สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

 

3 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

วัดดอนตัน 
ตำบลสบบง 
อำเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา 

ส.ค. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกัน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
และ  มีความภาคภูมิใจ              
ในความเป็นชาติไทย 

0.75 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 ม.มจร. 
วิทยาเขต
พะเยา 

ม.มจร. 
วิทยาเขต
พะเยา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

4 
 
 
 
 
 
 

โครงการการพัฒนา
และขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
- กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 1 โรงเรียน  
-นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมน้อมนำหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงสู่การปฏิบัติ 
ในสถานศึกษา 

ร.ร.ภูซาง
วิทยาคม 
ร.ร.เชียงคำ
วิทยาคม 
ร.ร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ม.ค.-ก.ย. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
และ  มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติไทย 

0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 สพฐ. สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36 
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๓. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

2. ที ่โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 
 
 
 

โครงปฐมนิเทศและ            
ค่ายคุณธรรม 
นักเรียนนักศึกษา
ใหม่และตรวจสาร
เสพติด  
- อบรมคุณธรรม
จริยธรรม  
-อบรมและคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง และให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด 

ผู้เรียน
วิทยาลัย 
เทคนิค             
เชียงคำ 

พ.ค. ร้อยละของ
สถานศึกษาในทุก
ระดับการศึกษาทั้ง
รัฐและเอกชนมีการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

0.39 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 วิทยาลัย          
เทคนิค              
เชียงคำ 

สำนักงาน
สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

๒ โครงการคุณธรรม
สัมพันธ์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
ห่างไกลยาเสพติด 
- จัดอบรมให้ความรู้
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
ห่างไกลยาเสพติด 

โรงเรียนภู
ซางวิทยาคม 
ตำบลสบบง 
อำเภอภูซาง  
จังหวัด
พะเยา 

ม.ค. ร้อยละของ
สถานศึกษาในทุก
ระดับการศึกษาทั้ง
รัฐและเอกชนมีการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

0.4 - 0.1 0.1 0.1 0.1 ม.มจร. 
วิทยาเขต
พะเยา 

ม.มจร. 
วิทยาเขต
พะเยา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

3 โครงการค่ายอบรม
ทักษะและ
กระบวนการลูกเสือ
วิสามัญเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
- ค่ายอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กศน.
อำเภอ 
ภูซาง 

ต.ค.-ก.ย. 
 

ร้อยละของ
สถานศึกษา
ในทุกระดับ
การศึกษา
ทั้งรัฐและ
เอกชนมีการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๐.๐๗ ๐.๐๗ ๐.๐๗ ๐.๐๗ ๐.๐๗ ๐.๐๗ สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

4 โครงการค่ายอบรม
อาสายุวกาชาดนอก
โรงเรียนเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
- ค่ายอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กศน.
อำเภอ 
ภูซาง 

ต.ค.-ก.ย. ร้อยละของ
สถานศึกษา
ในทุกระดับ
การศึกษา
ทั้งรัฐและ
เอกชนมีการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๐.๐๗ ๐.๐๗ ๐.๐๗ ๐.๐๗ ๐.๐๗ ๐.๐๗ สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

๔. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพติด 
- 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1         
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่  

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 
 
 

โครงการแนะแนว
สัญจร  
- ออกแนะแนว
นักเรียนระดับชั้น ม.
3 ในสถานศึกษา
ต่างๆเพ่ือสร้าง
ความรู้ในการเรียน
สายอาชีพ 

โรงเรียน
มัธยมอำเภอ
ภูซางและ
อำเภอเชียง
คำ 

พ.ย. ร้อยละของ
นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
การศึกษาและ
การเรียนรู้ 

0.075 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 วิทยาลัย          
เทคนิค              
เชียงคำ 

สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 

2 
 
 
 

โครงการ
ภาษาอังกฤษ 
แสนสนุก English 
Camp 2017  
- จัดค่าย
ภาษาอังกฤษโดยให้
นักเรียนได้รับความรู้
จากเจ้าของภาษา
เน้นการสนทนา 
 
 

ผู้เรียน
วิทยาลัย  
เทคนิคเชียง
คำและ
โรงเรียน
มัธยมในเขต
อำเภอภูซาง
และเชียงคำ 

ก.ค. ร้อยละ 
ของนักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชนที่
ได้รับบริการ 
ทางการศึกษา 

0.09 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 วิทยาลัย          
เทคนิค              
เชียงคำ 

สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

3 
 
 
 

โครงการจัดทำ
แผนการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
อบรมหลักสูตรระยะ
สั้นร่วมกับสถาน
ประกอบการและ
ชุมชน  
- จัดการสอนอาชีพ
ระยะสั้นแก่ผู้เรียน
และประชาชนทั่วไป 

อำเภอภูซาง 
อำเภอเชียง
คำ 
 
 

เม.ย.-มิ.ย. ร้อยละของ
สถานศึกษา 
มีหลักสูตร
พัฒนาทักษะ
อาชีพเพ่ือการมี
งานทำ
สอดคล้องกับ
บริบทและความ
ต้องการพัฒนา
ของพ้ืนที่
ชายแดน 

0.035 
 

0.0025 
 

0.0025 
 

0.01 
 

0.01 
 

0.01 
 

วิทยาลัย          
เทคนิค              
เชียงคำ 

สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 

4 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนร่วม
หลักสูตรอาชีวะ
ศึกษาและมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  
(ทวิศึกษา) รองรับ
การศึกษาเพ่ือการมี
งานทำในพ้ืนที่
ชายแดน      
- จัดการเรียนการ
สอนร่วมหลักสูตร

ร.ร.ภูซาง
วิทยาคม 
ร.ร.เชียงคำ
วิทยาคม 
ร.ร.ฝาย
กวาง
วิทยาคม 

ม.ค.-ก.ย. 
 

ร้อยละของ
สถานศึกษามี
หลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ
สอดคล้องกับ
บริบทและความ
ต้องการพัฒนา
ของพ้ืนที่
ชายแดน 

0.6 - 0.3 0.1 0.1 0.1 สพฐ. สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ(หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

อาชีวะศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 
พื้นที่

ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 โครงการพัฒนา
อาชีพเพ่ือการมี
งานทำ 
- ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนใน
รูปแบบกลุ่มสนใจ
และชั้นเรียน
วิชาชีพช่าง
พ้ืนฐาน 
- จัดส่งเสริม
อาชีพ ๑ อำเภอ 
๑ อาชีพ 

กศน.
อำเภอ   
ภูซาง 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. ร้อยละของ
สถานศึกษามี
หลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ
สอดคล้องกับ
บริบทและความ
ต้องการพัฒนา
ของพ้ืนที่ชายแดน 

0.371
3 

0.0495 0.0618 0.0743 0.086
6 

0.099 สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
พะเยา 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

3 
 
 

โครงการการจัด
การศึกษา 
เพ่ือการมีงานทำ 

ครูแนะแนว 
และ
นักเรียน 

เม.ย.-ก.ย. ร้อยละของ
สถานศึกษามี
หลักสูตรพัฒนา

0.35 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 สพฐ. สำนักงาน                    
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 
พื้นที่

ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะ สมรรถนะ
ทางสาขาวิชาชีพ 
- จัดแนะแนวและ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
เพ่ือการมีงานทำ 
- การส่งเสริมการ
มีอาชีพและการ
สร้างรายได้
ระหว่างเรียน 

ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 
3 ในสังกัด 
ในอำเภอ
เชียงคำ
และอำเภอ
ภูซาง 

ทักษะอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ
สอดคล้องกับ
บริบทและความ
ต้องการพัฒนา
ของพ้ืนที่ชายแดน 

ประถม 
ศึกษาพะเยา 

เขต 2 

4 
 
 

โครงการขยาย
โอกาสศึกษา
วิชาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดหลักสูตร 
ระยะสั้น  
- จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับชุมชนและ
สถานประกอบ 
การและ

นักเรียน 
นักศึกษา
และ
ประชาชน
ทั่วไป ใน
อำเภอ 
ภูซางและ
อำเภอเชียง
คำ 

พ.ค.-มิ.ย. ร้อยละของผู้ผ่าน
การฝึกอาชีพ/การ
พัฒนาทักษะ
อาชีพระยะสั้น 
สามารถนำความรู้
ไปประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางาน 

8.40 1.20 1.20 2.00 2.00 2.00 วิทยาลัย          
เทคนิค              
เชียงคำ 

สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 
พื้นที่

ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

หน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร
อาชีพระยะสั้นให้
เหมาะกับชุมชน 

5 โครงการนักขาย 
4.0 

   
 
ร้อยละ 
ของผู้ผ่านการฝึก 

        

 - การอบรมทำ
แผนธุรกิจ 
 

อำเภอภู
ซาง 
อำเภอเชียง
คำ 

ต.ค.-ก.ย. 4.84 ๐.๐๔ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ เงินอุดหนุน สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 

 - อบรมนักขาย
ผ่านสื่อดิจิทัล 

กศน.
อำเภอ 
ภูซาง 

ต.ค.-ก.ย. อาชีพ/การพัฒนา
ทักษะอาชีพระยะ
สั้น สามารถนำ
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพหรือพัฒนา
งาน 

๐.4 ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๐.๐๘ สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

6 
 
 
 

โครงการจัดส่ง
ผู้เรียน เข้ารับการ
ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 
- ส่งผู้เรียนและ

นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัย 
เทคนิค 
เชียงคำ 

พ.ค. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการฝึก

0.086 0.003 0.003 0.010 0.020 0.050 วิทยาลัย          
เทคนิค              
เชียงคำ 

สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 
พื้นที่

ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

ประชาชนเข้ารับ
การฝึก
ประสบการณ์
อาชีพยังสถาน
ประกอบการ 

อาชีพ/การพัฒนา
ทักษะอาชีพระยะ
สั้น 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 
- 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
- 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2         
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. อัตราการเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
และนักเรียน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน/

เม.ย.-ก.ย. ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย  
O-Net, N-
Net  และ V-
Net เพ่ิมข้ึน

2.535 0.535 0.5 0.5 0.5 0.5 
 

สพฐ. สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

 
 

สำหรับนักเรียน 
- พัฒนาชุมชนการเรียนรู้
แห่งวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา 
- จัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนวิชาอ่ืนเป็น
ภาษาอังกฤษ              
โดยรูปแบบEBE 
ประถมศึกษา 

อำเภอเชียงคำ 
และอำเภอภู
ซาง 

จากปีที่ผ่าน
มา 

2 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา                  
การเรียนการสอนภาษาไทย 
และพัฒนาการอ่านการ
เขียนภาษาไทยเพื่อความ
เข้าใจ 
- พัฒนาครูผู้สอนด้านการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 
- จัดแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางภาษาไทย
ของครูผู้สอน และนักเรียน 

ครูผู้สอน
ภาษาไทย 
และนักเรียน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน/
อำเภอเชียงคำ 
และอำเภอภู
ซาง 

เม.ย.-ก.ย. ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย  
O-Net, N-
Net  และ V-
Net เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่าน
มา 

15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 สพฐ. สำนักงาน                    
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

- ประเมินการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย         ของ
นักเรียน 
- พัฒนาครูผู้สอนด้านการ
อ่าน และการเขียน ตาม
แนวทาง PISA 
- พัฒนาเพื่อเตรียมความ
พร้อม ครุผู้สอนภาษาไทย 
สำหรับการสอบ o-net 
(อัตนัย) 

3 
 

โครงการส่งเสริมการรู้
หนังสือสำหรับคนไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับ             
ผู้ไม่รู้หนังสือให้อ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น ตาม
มาตรฐานการประเมิน 
- พัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้
ไม่รู้หนังสือและส่งเสริมการ
เรียนรู้   ตามความ
เหมาะสม 
 

กศน.อำเภอ   
ภูซาง 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. ร้อยละของ
นักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชนที่
ได้รับบริการ
ทางการศึกษา 

0.0
๙๖๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

0.01
๙๒๕ 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 
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2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
สู่ชั้นเรียน 
- คัดเลือกครูดีเด่น              
สะเต็มศึกษา 
- ขับเคลื่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้           
สะเต็มศึกษา 
- ประชุมปฏิบัติการ 
Face to Face 
- ประชุมปฏิบัติการ
ครูโรงเรียนศูนย์
ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษา STEM 
Education ประจำ
จังหวัด 
 

ร.ร.ภูซาง
วิทยาคม 
ร.ร.เชียงคำ
วิทยาคม 
ร.ร.ฝาย
กวาง
วิทยาคม 

ม.ค.-ก.ย. 
 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย  O-
Net, N-Net  
และ V-Net 
เพ่ิมข้ึนจาก
ปีที่ผ่านมา 

0.689 0.289 0.1 0.1 0.1 0.1 สพฐ. สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 36 

2 
 
 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

ครูผู้สอน
สังคมศึกษา
และนักเรียน 
ในสังกัด ใน

เม.ย.-ก.ย. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ

1.0093 0.2093 0.2 0.2 0.2 0.2 สพฐ. สำนักงาน                    
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 

และวัฒนธรรม 
- จัดอบรม/พัฒนา
ครูและส่งเสริมการ
จัด  การเรียนรู้
สังคมศึกษา 
- จัดค่าย
เศรษฐศาสตร์
อาเซียน 
- กิจกรรมการ
เรียนรู้อาเซียน
ศึกษา 

อำเภอเชียง
คำ และ
อำเภอ                 
ภูซาง 
 

เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่
ร่วมกันใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรม
และ  มี
ความ
ภาคภูมิใจ                     
ในความเป็น
ชาติไทย 

ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 
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3. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 
- กิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียน เพื่อดำเนิน
กิจกรรม ๑,๐๐๐ เรื่อง 
๑,๐๐๐ วจิัย กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.
น้อย 
- นิเทศ ติดตามการดำเนิน
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 
 

โรงเรียนใน
สังกัด จำนวน               
๒๖ โรง 

มิ.ย.-ก.ย. ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย  
O-Net,  
N-Net  และ 
V-Net เพ่ิมข้ึน
จาก 
ปีที่ผ่านมา 

0.15 ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๐.๐๓ สพฐ. สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม 
- จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา
สังคม 

โรงเรียนเชียง
คำวิทยาคม 
ตำบลหย่วน 
อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา 

ก.พ. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่
ร่วมกันใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรม
และ  มีความ
ภาคภูมิใจ               
ในความเป็น
ชาติไทย 

0.4 - 0.1 0.1 0.1 0.1 ม.มจร. 
วิทยาเขต
พะเยา 

ม.มจร. วิทยา
เขตพะเยา 

3 โครงการค่ายพุทธบุตร
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร 
- จัดค่ายพุทธบุตร
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร 

อำเภอภูซาง
และอำเภอ
เชียงคำ 
จังหวัดพะเยา 

มิ.ย. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ

0.60 - 0.15 0.15 0.15 0.15 ม.มจร. 
วิทยาเขต
พะเยา 

ม.มจร. วิทยา
เขตพะเยา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

เศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่
ร่วมกันใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรม
และ  มีความ
ภาคภูมิใจใน         
ความเป็นชาติ
ไทย 
 

 
4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3         

 

 

 

 

 



64 
 

 64  

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวยัเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
- 

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

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของ

โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 โครงการจัดการ
เรียนรู้ของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน 
(Digital Literacy) 
- จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายให้
ได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

กศน.อำเภอ        
ภูซาง 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ
ของ
นักเรียน 
นักศึกษา 
และ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ 

0.14 0.024 0.026 0.028 0.03 0.032 สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

 

2 โครงการจัด
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาข้ัน

กศน.อำเภอ   
ภูซาง 
 

ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ
ของ
นักเรียน 
นักศึกษา

๑.๓๓๙๕ 0.๒๖๗๙ 0.๒๖๗๙ 0.๒๖๗๙ 0.๒๖๗๙ 0.๒๖๗๙ สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของ

โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

พ้ืนฐาน 
- จัดการศึกษา
นอกระบบขั้น
พ้ืนฐาน สำหรับ
นักศึกษาปกติและ
นักศึกษาพิการ 
- กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

และ
ประชาชน
ที่ได้รับ
บริการทาง
การศึกษา 

 

 

 

 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเปน็พิเศษอย่างเร่งด่วนในพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพ 

- 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4         
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1 
 
 

โครงการปลูก
จิตสำนึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และจัดการศึกษาดู
งานยังหน่วยพิทักษ์
ป่าในพ้ืนที่ 

อำเภอภูซาง
อำเภอเชียงคำ 

พ.ย. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกาเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมและ  
มีความภาคภูมิใจ                  
ในความเป็นชาติไทย 
 

0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 วิทยาลัย          
เทคนิค              
เชียงคำ 

สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 

 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5         
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 
พื้นที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1. 
 
 
 

โครงการสร้าง
ความตระหนัก 
ในการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
และการสอบ 
ทางการศึกษา
ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  
(V-NET )  
- จัดการอบรม
ทบทวนและ
วิเคราะห์แนว
ข้อสอบ 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค          
เชียงคำ 
 
 

ม.ค. 
 
 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 
O-Net,  
N-Net  และ 
V-Net 
เพ่ิมข้ึนจาก 
ปีที่ผ่านมา 

0.034 
 

0.002 
 

0.002 
 

0.01 
 

0.01 
 

0.01 
 

วิทยาลัยเทค
นิคเชียงคำ 

สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัด
พะเยา 

2 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
บุคลากร แกนนำ
เพ่ือยกระดับผล
สัมฤทธิทางการ
เรียนในชั้นเรียนสู่
ประสิทธิภาพ 

ร.ร.ภูซางวิทยาคม 
ร.ร.เชียงคำ
วิทยาคม 
ร.ร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ม.ค.-ก.ย. ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย  
O-Net,  
N-Net  และ 
V-Net 
เพ่ิมข้ึนจากปี
ที่ผ่านมา 

0.765 0.365 0.1 0.1 0.1 0.1 สพฐ. สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 
พื้นที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

การทดสอบ 
ทางการศึกษา
ระดับชาติ  
(O-NET) 
- จัดประชุม
ปฏิบัติการ             
แกนนำโรงเรียน
เพ่ือพัฒนา 
การสร้างและ
ตรวจข้อสอบ
อัตนัย 

3 โครงการใช้ IT 
เพ่ือการบริหาร 
จัดการศึกษา 
- อบรมพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(DLIT) สู่
สถานศึกษา 
ในสังกัด 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัด จำนวน    
๑๒๘ คน 
 

พ.ค.-ก.ย. ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย  
O-Net,  
N-Net  และ 
V-Net 
เพ่ิมข้ึน 
จากปีที่ผ่าน
มา 

๐.๔๓๕ ๐.0๘๗ ๐.0๘๗ ๐.0๘๗ ๐.0๘๗ ๐.0๘๗ สพฐ. สำนักงาน                    
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษ
าพะเยา เขต 

2 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

1. - start Up Junior 
Club   
 

โรงเรียน 
ภูซาง
วิทยาคม 
โรงเรียน 
ฝายกวาง
วิทยาคม 
โรงเรียน
เชียงคำ
วิทยาคม 
 

ต.ค.-ก.ย. 
 

 ๒.๐๐ - ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สพฐ. สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 36 

 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 17.0823 1.4450 3.41738 4.0443 4.0666 4.1090   
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บทที่ ๕ 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 

ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560–2564)จังหวัดพะเยา 

 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) จังหวัดพะเยา   
มีความมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์         
ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำและการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย โดยกำหนดแนวทางการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. กลไกการปฏิบัติ 
     1.1 การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้  
 1) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
 2) คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
 3) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค 
 4) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 
     1.2 หน่วยงานทุกระดับทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ เช่น สำนักงานศึกษาธิการภาค 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาที่มีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
     1.3 หน่วยงานทุกระดับมีการวางแผนและบูรณาการการดำเนินงานของพ้ืนที่ในภาพรวม 
เพ่ือประสานการปฏิบัติงานอันมีเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 
     1.4 ส่วนราชการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประสบความสำเร็จ 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้ 
     2.1 ระดับกระทรวง โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในระดับนโยบายและกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ  
ทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน รวมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2 ระดับภาค จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค และติดตามผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานระดับภาคและระดับจังหวัด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 ระดับจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด                
และขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนตามแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งติดตาม รายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการฯ ระดับภาคและระดับดำเนินงาน และศึกษา วิจัยและจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพ่ือใช้ในการ
วางแผนและการติดตามประเมินผล 
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 3. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของจังหวัดพะเยา 
 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ    
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 
กิโลเมตร) 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดพะเยาดำเนินการ   
ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ 
 

 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนประจำปี ระดับภาคและระดับจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-
2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2560 
ระดับจังหวัด โดยจัดทำในภาพรวมของทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด แล้วจัดส่งแผน 
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 
 1.2 สำนักงานศึกษาธิการภาคจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับภาค โดยจัดทำเป็นแผน
ภาพรวมของทุกจังหวัดชายแดนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค แล้วจัดส่งให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 
 1.3 สำนั กงานศึ กษาธิการจั งห วัดและสำนั กงานศึ กษ าธิการภาค และหน่ วยงานสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ เริ่มดำเนินการตามแผน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

 การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน 
 ศึกษาธิการภาคติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปี 
ในระดับจังหวัด 
 สำนักงานศึกษาธิการจั งหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาชายแดนประจำปีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 เดือน ให้
รายงานผลในภาพรวมของภาคและรายงานผลเป็นรายจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานผลการ
ดำเนินงานให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส 
และให้สำนักงานศึกษาธิการภาคสรุปรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมทุกจังหวัดให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2560 
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ภาคผนวก 
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คณะทำงาน 
 
 ที่ปรึกษา 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
    นายรณชัย  ทัดช่อม่วง  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  นายพนิต  ใหม่ประสิทธิกุล  รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 คณะผู้จัดทำ 
  ผู้แทน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
  ผู้แทน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
  ผู้แทน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
  ผู้แทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
  ผู้แทน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
  ผู้แทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  ผู้แทน ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ 
  ผู้แทน ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง 
  ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 บรรณาธิการ 
  นายรณชัย  ทัดช่อม่วง  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  นายขจรศักดิ ์ สีเสน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    
 ออกแบบรูปเล่ม 

  นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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