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คำนำ 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดโดยสั่งการ 
กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์จังหวัดและ            
แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ  การกีฬา เพ่ือการศึกษา รวมทั้ งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา                
ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึ ง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ 
โดยในส่วนของการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพ้ืนที่
ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อาทิ การอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
และการพัฒนาประเทศ  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถ     
ในการแข่งขันและความมั่นคง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                  
มาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพ่ือดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่   
ของจังหวัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่
ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  มีทักษะอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

1) หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในแนวทางที่พึงปรารถนา         
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นไปอย่างจงใจ  มีการกำหนด จุดมุ่งหมายและดำเนินการอย่างเป็นระบบ             
มีกระบวนการเหมาะสมและผ่านสถาบันทางสังคม ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านการศึกษา การศึกษาจึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านการถ่ายทอดการฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม 
การสร้างความก้าวหน้า   ทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ 
และปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อันจะนำไปสู่  การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
โดยรัฐบาลภายใต้การบริหารงาน  ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบาย           
ด้านการศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง            
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะ
อาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้ เหมาะสมกับความต้องการของพ้ืนที่  (สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2557) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ได้รับการศึกษา         
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและสถาบัน        
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีวิสัยทัศน์  
ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559)  
 อีกทั้ง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา     
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21”(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้กำหนดจุดเน้นเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้วยเช่นกัน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนี้แล้ว นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ       
(พ.ศ. 2558-2564) ได้มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขโดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง              
และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , 2558) ประกอบกับยุทธศาสตร์       
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2556 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคาม        
ความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างให้คนและชุมชนมี
จิตสำนึก ด้านความมั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน การผนึกกำลังจัดระบบป้องกันชายแดนการนำวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาชุมชน            
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และการจัดการโดยสันติวิธี  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้มาสนับสนุนงานความมั่นคง                    
รวมทั ้ ง การ เส ริมส ร้า ง  พัฒนาความร่ว มมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและการบริหารจัดการที่มี เอกภาพ         
และประสิทธิภาพ                  
 โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนสามารถอ่าน         
และเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี   
และกระบวนการยุติธรรมชุมชนทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการธำรงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
ประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมทั้ง
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง และสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคง    
สู่เวทีชุมชนผ่านการศึกษา และองค์กรทางศาสนา (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2556) จากการศึกษา
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษาของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 15 - 59 ปี ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับการศึกษาเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2554 -2556        
อยู่ในช่วง 6.2 – 8.5 ปี ซึ่งต่ำกว่าจำนวนปีการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย (9 ปี) (สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน และ       
จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ที่ติดต่อกับชายแดน พบว่า นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทย 
หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ 8 กลุ่ม
สาระ มีครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรงตามวุฒิ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทย    
ไม่คล่อง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย       
ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริงนอกจาก
ปัญหาการจัดการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อาทิ       
ความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และประเทศ
เพ่ือนบ้าน การย้ายถิ่นของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัญหาความไม่สะดวกในการคมนาคม ปัญหาภาวะ     
ทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการบุกรุกทำลายป่ารวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการเข้า
ประเทศมีข้อจำกัดที่ทำให้การนำบุคลากรไปจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเทศ       
เพ่ือนบ้านมีความล่าช้า      
 ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่ งมีอำนาจหน้าที่  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน          
ด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ตลอดจน สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล    
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน   
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพะเยา   
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนา
ประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์        
1. เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ          

มีคุณภาพ   
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใหม้ีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา 

ของพ้ืนที่ชายแดน 
3. เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม    

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
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พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ แขวงไชยะบุลี  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) 

2) บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพะเยา  

 

2.1  ความเป็นมา 

 

 

 

 

      

 จังหวัดพะเยา เป็น เมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงล้านนาไทยเป็นเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัด
เชียงราย เดิมเป็นเพียงอำเภอรอบนอกหลายๆ อำเภอของจังหวัดเชียงราย กอนที่จะรวมตัวกันกอตั้งเป็นจังหวัด
พะเยาเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล จะเห็นได้ จากซากของสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏ ตามโบราณสถาน   
ต่างๆ ในเมืองพะเยาซึ่งโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแล้วแต่แสดงถึงความเจริญทาด้านศิลปกรรมเป็นอย่างดี
หากยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื่อวา“ภูกามยาว” หรือ“พยาว” กอตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1638         
โดยพ่อขุนศรีจอมธรรมพระราชโอรสของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1700 - 1799) และในยุค
สมัยพ่อขุนงำเมืองเป็นกษัตริย์เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีฐานะเป็นเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพยาว”  
ตอมาในป พ.ศ.1881 เจ้าผู้ครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ได้สมคบกับเจ้าผู้ครองเมืองนันทบุรี (น่าน) ยกทัพ    
เขาตีอาณาจักรพยาวเป็นเหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นตนมา         
ในป พ.ศ.2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเป็นมณฑลเทศาภิบาล  
 ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวกเขาเป็นสวนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครอง   
หัวเมืองดังกล่าว สงผลให้เกิดการต่อต้านโดยขบถ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ทำให้เมืองพะเยาได้รับผลกระทบ     
ไปด้วยในเหตุการณขบถพวกเงี้ยวก่อความวุ่นวายจนกระทั่งเมื่อเหตุการณสงบลงเมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะ
จากเมืองเป็นจังหวัด เรียกวาจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หัวทรง
พระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสียใหมีฐานะเป็นอำเภอเมืองพะเยา ตอมาภายหลัง ป พ.ศ.2457 
เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบ้านเมืองฝ่ายเหนือ จึงสั่งใหยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อย
แลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ่ทำให้อำเภอเมืองพะเยา เป็นอำเภอพะเยา อยู่ในอำนาจการปกครองของจังหวัด
เชียงราย จนกระท่ังได้มพีระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในป พ.ศ.2520 ทำให้อำเภอพะเยามีฐานะเป็น
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 เป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย (อ้างอิง:ขรรค์ชัย บุญปาน,
สุจินต วงษเทศ และคณะ,2538:ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา:สำนักพิมพ์มติชน) 
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 2.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา  มีที่ตั้ งและอาณาเขตอยู่ ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด  และอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้ ติดเขตอำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอำเภอท่าวังผา  อำเภอเมืองน่าน  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก ติดเขตอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 

  2.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที ่ส ูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที ่ตั ้งแต่ 300 - 
1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งป่าไม้
ส่วนใหญ่ เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  
ไม้รัง ฯลฯ มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผี
ปันน้ำโอบล้อมถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก 
ดอยขุนแม่แฝก ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 
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  2.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด      
วัดได้ประมาณ 39.5 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080.0 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ 10.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 2.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1) การคมนาคมขนส่ง 
  โครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบันมีรูปแบบการขนส่งหลัก 4 รูปแบบ ได้แก่ ทางบก ทางราง ทางน้ำ           
ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด
เชียงราย ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดน่าน ทางตะวันตก ติดกับ
จังหวัดลำปางซึ่งใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด 
และยังมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของทั้งสองประเทศ
สามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการค้า การลงทุนและ      
การท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมระหว่าง
จังหวัดและภายในจังหวัดซึ่ งจั งหวัดพะเยามีข้อจำกัดในการคมนาคมขนส่ งเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบก             
ดังนั้นการคมนาคม ขนส่งในจังหวัด ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเส้นทางและสายรอง ดังนี้ 
  สำหรับทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ     
ของจังหวัดพะเยา มีเส้นทางที่สำคัญต่างๆ ได้แก่  
  -  ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน(สายเอเชียAH2)เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลัก        
ของภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  
  - ทางหลวงหมายเลข 120 จาก จังหวัดพะเยา – อ.วังเหนือ จ.ลำปาง – อ.เวียงป่าเป้า           
จ.เชียงราย และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 
  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เป็นเส้นทางโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็น    
ทางหลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผ่านอำเภอ
ดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เส้นทางดังกล่าวผ่านอำเภอจุน         
อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และเข้าสู่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  
  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091        
ผ่านอำเภอเชียงม่วน เข้าสู่อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคำ            
เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง  จังหวัดพะเยาที่มีการค้าชายแดนระหว่าง
ไทย – ลาว และได้รับการยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว     
ตามแหล่งธรรมชาติ อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง เป็นต้น 
  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1เป็นเส้นทางที่แยกจากถนน      
เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
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  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.ดอกคำใต้                  
เป็นถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที่อำเภอเชียงม่วน เส้นทางนี้สามารถช่วยย่นระยะทาง      
ในการเดินทางจากอำเภอเชียงม่วนไปยังอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่สามารถ 
เดินทางไปสู่จังหวัดน่านได้สะดวกอีกด้วย  

 

 ภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
  สัดส่วนของถนนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของโครงการโดย  World Bank     
ใช้สัดส่วนระหว่างความยาวของถนน(กม.)กับพ้ืนที่ดินหักออกด้วยพื้นที่ป่าไม้ (ตร.กม.)หรือสัดส่วนระหว่างความยาว
ของถนน (กม.) กับ จำนวนประชาชน(คน) สำหรับสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนในประเทศ       
อินโดนิเชีย ลาว ฟิลิปปินส์ และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1995 -2003 พบว่า ประเทศ       
อินโดนิเชียมีสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนที่สูง รองลงมาได้แก่ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ไทย และ
ลาว ตามลำดับ  

 จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 3.7 ของพ้ืนที่ พ้ืนที่จังหวัดพะเยาส่วนที่มีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดหากเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนของถนน 1กิโลเมตร/1 ตารางกิโลเมตรจังหวัดพะเยามี  Road Density   
เพียง 0.69 กิโลเมตร/ ตารางกิโลเมตร 

 

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

 

 ปัจจุบัน จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของรถที่ต้องผ่านจังหวัดพะเยา
โดยมีแนวโน้มของปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ บนเส้นทางสายหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ 
เนื่องจากรถโดยสารสาธารณะยังไม่มีบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การคมนาคมโดยรถส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็น         
ในการเดินทางซึ่งปริมาณจราจรของจำนวนรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบนเส้นทางสายรอง และสายย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพ้ืนที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยง      
ในระบบ  Logistic  และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN  มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว    
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ที่เป็นจุดพักเพ่ือการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้สะดวก  จึงเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางภาคเหนือ
ตอนบน 2 ของกลุ่มจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางที่เอ้ือประโยชน์ในการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  
นอกจากนี้  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปิดการค้า เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
(AEC) ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานตั้งแต่พ้ืนที่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งจังหวัดพะเยามี ถนนเป็นรูปแบบการ
คมนาขนส่งหลักในจังหวัดพะเยา ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ งในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมรูปแบบอ่ืน
และ   เพ่ือการรองรับการเชื่อมโยง ในระดับภูมิภาคต่อไป 

 จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน 
พะเยา)ท่ีสามารถเชื่อมต่อทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS ผ่านทางจุดผ่อนปรน
บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดยเป็นชุมชนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่รองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน           
ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
tourism) อาศัยอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมไทยลื้อในพ้ืนที่ กอปรกับการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพ
ในการส่งออก เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน การค้าชายแดน ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์     

 ด้วยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก         
เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรและ
การเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างถนน           
ซึ่งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ได้ลงนามในสัญญา
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
ช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงินงบประมาณ 1,390 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเมื่อด่าน
ประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ  แขวง ไชยะบุลี ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลแล้วจะส่งผลให้มูลค่าการค้า 
การลงทุนชายแดนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งกระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง     
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะต้องมีการพัฒนา
ความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
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 2.4 การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน ASEAN และ GMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ภายใต้กรอบความร่วมมื อทางเศรษฐกิจอนุภู มิ ภ าคลุ่ มน้ ำโขง (GMS) จั งหวัดพะเยา 
มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
กับ เมืองคอบแขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนภายใต้ข้อตกลงของคณะกรรมการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และ         
การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ มีการพบปะ เยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การเข้าร่วมงานประเพณี การแข่งเรือ การตักบาตรสองแผ่นดิน การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ    
ในหลักการให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับ
เป็น “จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั้ง อำนวย
ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯซึ่งนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่        
28 กันยายน 2561 สำหรับ ให้บุ คคล และพาหนะที่ เกี่ ยวข้องผ่ าน เข้า – ออก พร้อมทั้ งได้ประกาศ                        
ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 เล่ม135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว   

ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ดังนี้ 
1) ด้านการค้า (การค้าชายแดนสู่การค้าข้ามแดน) การกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอ

ภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น HUB ด้านการการกระจายสินค้า 
2)  จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกอำเภอภูซาง เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่รองรับ

เศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และ           
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยสามารถพัฒนาเชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสู่
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่มสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
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3) การเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟ   
ทางคู่เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งมีแนวเส้นทางโครงการในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 54 กิโลเมตร ผ่าน 3 อำเภอ 
9 ตำบล คือ 

1) อำเภอเมืองพะเยา ได้แก่ ตำบลแม่กา ตำบลจำป่าหวาย ตำบลท่าวังทอง ตำบลแม่ต๋ำ 
2) อำเภอดอกคำใต้ ได้แก่ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลห้วยลาน 
3) อำเภอภูกามยาว ได้แก่ ตำบลแม่อิง ตำบลดงเจน ตำบลห้วยแก้ว 

โดยมีสถานีและที่หยุดรวมรถ 6 แห่ง ดังนี้ 
1) สถานีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2) ที่หยุดรถบ้านโทกหวาก 
3) สถานีพะเยา 
4) ที่หยุดรถดงเจน 
5) ที่หยุดรถบ้านร้อง 
6) ที่หยุดรถบ้านใหม่ 

4) โครงข่ายเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมจังหวัดพะเยาสู่เส้นทางด้านการค้า การลงทุนสู่ประเทศ 
สมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟสปป.ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น -
เวียงจันทน์) โดยผ่านเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาและด่านสากลปางมอญ     
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังสถานีเมืองไช แขวงอุดมไช และสถานีอื่น ๆ 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5) การเปรียบเทียบเส้นทางการท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเมืองหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจังหวัดพะเยาเป็นเส้นทางที่มีระยะที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทาง    
จากจังหวัดเชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน 
และเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ไปยังเมืองหลวงพระบาง สาธารณะ
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะใช้ระยะทาง 547 กม. ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางท่ีสั้นที่สุด 

6) การเชื่อมโยงเส้นทางการเชื่อมโยงการขนส่งทางราง เชื่อมเส้นทางรถไฟสปป.ลาว – จนี 
ระยะทาง414.332 กิโลเมตร โดยกำหนดจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในช่วงแรกให้บริการ     
18 เที่ยวต่อวัน สำหรับผู้โดยสาร 4 เที่ยวต่อวัน สำหรับสินค้า 14 เที่ยวต่อวัน โดยมีความเร็วอยู่ที่ 160 กม./ชม. 

7) ศักยภาพด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นด่านสากลแห่งที่ 4 ของแขวง         
ไชยะบุลี ถือเป็นเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์ทางด้านบริการด้านโลจิสติกส์  และการค้าในระดับอนุภูมิภาค เป็นประตู
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างแขวง 8 แขวงในภาคเหนือของ สปป.ลาว และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน                    
ของราชอาณาจักรไทย เป็นการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว ล้านนา สู่ล้านช้าง จากจังหวัดในภาคเหนือ            
ผ่านเส้นทางดังกล่าว สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุนและ    
การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ ให้มีความสะดวกขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมาสู่ทั้ง
สองประเทศ ยังเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาประเทศในภาพรวมสำหรับการเดินทางจากจุดผ่านแดนถาวร
บ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือ 
  สำหรับการเดินทางจากด่านบ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ระยะทาง 
38 กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันได้อนุญาตให้ราษฎร    
แต่ละฝ่ายเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนที่บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านประเพณีบ้านปางมอญ       
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เมืองคอบ  แขวงไชยะบุลี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที่ 10,30 ของเดือนซึ่งการดำเนิน
ธุรกิจผ่านจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง และด่านประเพณีบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
  จังหวัดพะเยาได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธ์กับ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับ    
ทวิภาคีโดยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือตามบันทึก    
การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุ
ลี เพ่ือร่วมกันผลักดันในการยกระดับจุดผ่อนปรนฯให้เป็นด่านสากลในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงด้านการท่ องเที่ยว 
การค้า การลงทุน อีกสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับ  กลุ่มประเทศ GMS อาทิ 
  1) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่       
8 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
  2) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา –  แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
  3) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
  4) การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
  5) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และสำรวจเส้นทาง          
การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
  6) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และ 
แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่ วมกัน 
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามช ายแดน         
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติ เชื่อมล้านนา – ล้านช้าง สู่แขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย 
และแขวงหลวงพระบาง ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ ด่านบ้าน  
ปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา 
  นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงเพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ี        
เมืองน้องกับเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2547   เพ่ือดำเนินการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า      
การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอ่ืน ๆ ด้วยความเสมอ
ภาค และเอ้ืออำนวยประโยชน์แก่กัน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ได้มีการเดินทาง
แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสองประเทศ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของทั้งสองประเทศ โดยต่อมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือสถาปนา ความสัมพันธ์เมือง
พ่ี เมืองน้ อง (Memorandum of Understanding : MOU) เมื่ อวันที่  22 กันยายน 2562 เพ่ื อการสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทย - จีน ต่อไป 
  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพ้ืนที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน จุดเชื่อมโยง      
ในระบบ logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปันนาถึงพะเยา ไม่เกิน       
10 ชั่วโมง)และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นจุดพักเพ่ือเดินทางไป
ท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศ และภายในพ้ืนที่ภาคเหนือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยง    
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การเดินทางระหว่างจังหวัดได้สะดวก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การพักรถ 
การกระจายสินค้าไปจังหวัดต่าง ๆ และประเทศในกลุ่ม GMS 
   ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANE conomic Community :AEC) มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุน อย่างเสรี 
โดยมีสินค้า ใน 9 สาขาหลักที่สำคัญที่อยู่ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร ประมง ไม้ ยาง    
สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดพะเยา       
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ที่สามารถเชื่อมต่อ     
ทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ GMS BIMSTEC ACMECS และ AEC 
สนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ในการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดพะเยาต้องเร่งพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัด การอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า 
การพัฒนาเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพ
พ้ืนที่ กระบวนการผลิตทางการเกษตรโดยเน้น ความปลอดภัย  มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างจุดเด่นและเพ่ิมมูลค่า       
ของสินค้าให้สูงขึ้นภายใต้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และความมั่ นคง โดยสภาพทั่วไปของ
จังหวัดมีความสงบ เหมาะแก่การหยุดพักเพ่ือพักผ่อนและท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
 ข้อมูลโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ตอนที่ 3 – 4 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน   
เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)         
เพ่ือดำเนินงานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย -เชียงราย-
เชียงของ ตามสัญญาจ้างเลขที่ กส.06/ทค./2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นั้น ต่อมาได้มีการประกาศบังคับ
ใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมือง
แพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ 
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียง
เชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพ่ือดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – 
เชียงราย – เชียงของ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 36 หน้า 43 – 50 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือนำมาประกอบการพิจารณา วันอังคารที่ 
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17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา     
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมาย เข้าร่วมประชุม
ประชาสัมพันธ์ ฯ เพ่ือรับฟังการชี้แจงกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิทธิและ
หน้าที่ของผู้ถูกเวนคืน และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน พร้อมทั้งรับฟัง    
ความคิดเห็นของประชาชนในโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ซึ่งมีแผนกำหนดการรังวัด
ที่ดิน ในเดือนตุลาคม 2564 และเริ่มจ่ายเงินค่าเวนคืน ในเดือน พฤษภาคม 2565 และกำหนดส่งมอบที่ดินแปลง
แรกในเดือนมิถุนายน 2565 หลังจากนั้นกำหนดเริ่มงาน ก่อสร้างในปี พ.ศ.2565 ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาจะมี
แนวโน้มธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ เช่น เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ พร้อมธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการ บริการ ธุ รกิจการก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีการซื้อขายที่ดิน สร้างบ้านอยู่อาศัย สร้างโครงการบ้านพัก อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม   
เป็นต้น นอกจากนี้อาจเกิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟ (Transit Oriented Development) และอาจ
พัฒนาต่อยอดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งอาจนำมาซึ่งการพัฒนาธุรกิจด้านการ ขนส่งสินค้าและโลจีสติกส์ 
ซึ่งอาจเป็นการสร้างธุรกิจใหม่กับคนในท้องถิ่น ในรูปแบบของ Start-up และช่วย ยกระดับขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 42  
 ข้อมูลโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยาจังหวัดพะเยา กรมท่าอากาศ
ยานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท 
ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้           
ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้ การดำเนินงานของโครงการศึกษาความเป็นไปได้    
ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยาอยู่ในระหว่างของการศึกษาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นท่าอากาศยาน
พะเยา ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการศึกษา  9 เดือน และ กรมท่าอากาศยานได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น            
ของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
โดยการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการ ขอบเขตการศึกษา พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นท่าอากาศยานพะเยา 
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีที่ตั้งทางเลือกที่มีแนวโน้มเหมาะสมเบื้องต้น 
ดังนี้ 1. พ้ืนที่ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา 2. พ้ืนที่ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ 3. พ้ืนที่ตำบล       
ดอนศรีชุม และสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ 4. พ้ืนที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ 5. พ้ืนที่ตำบลท่าจำปีและ    
ห้วยใหม่ อำเภอเมืองพะเยา ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานมีแผนการศึกษาของโครงการเบื้องต้น ดังนี้ 1. ขั้นตอน
การศึกษาความเป็นไปได้ ปี พ.ศ. 2564 - 2565 2. ขั้นตอนออกแบบรายละเอียดและการศึกษาผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (EIA) ปี  พ.ศ. 2566 3. ขั้นตอนการจัดหาที่ดิน ปี  พ.ศ. 2567 - 2568 4. การก่อสร้างปี           
พ.ศ. 2569 - 2571 5. การเปิดให้บริการประมาณ ปี พ.ศ. 2572 
 2.5 การไฟฟ้า 
   การบริการด้านการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้ งหมด 173,321 
ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบจาหน่าย กฟภ. และไม่มีไฟฟ้าใช้ 70 ครัวเรือน พ้ืนที่ที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 70ครัวเรือน ได้แก่ 1.บ้านผาแดง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ 2.บ้านป่าเมี้ยง 
ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ โดยการไฟฟ้าแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้ 
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอ
แม่ใจ และอำเภอภูกามยาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจุน พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน และ
อำเภอปง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคำ พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 
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 2.6 ประปา 
 
 
 
 
 
 
 
   จังหวัดพะเยาอยู่ ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค  เขต 9 การประปา        
ส่วนภูมิภาคที่ให้บริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แห่ง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปา         
ส่วนภูมิภาค สาขาจุน ประกอบด้วย 
   1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 
       (1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ให้บริการน้ำประปา 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง
พะเยา อำเภอดอกคาใต้ และอำเภอภูกามยาว โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากกว๊านพะเยา รวมพ้ืนที่ให้บริการ 21.6 
ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,686 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 21,366 ราย ราชการ จำนวน 
271 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 2,152 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่จำนวน 807 ราย 
และอุตสาหกรรมจำนวน 69 ราย 
       (2) ข้อมูลด้านระบบผลิต แหล่งน้ำดิบกว๊านพะเยา 
            กว๊านพะเยา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 16.74 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
        (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 
           สถานี ผลิ ตน้ ำดอยจอมทองกำลั งการผลิ ต  1,000 ลบ .ม ./ชม .จ่ ายน้ ำป ระปา         
19,000   ลบ.ม./วัน ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา สิงหาคม 2564 
   2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
        (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอ  
เชียงคำ โดยในพ้ืนอำเภอจุน ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำจุน สระเก็บน้ำบ้านหัวขัว พ้ืนที่อำเภอปง ใช้แหล่งน้ำดิบ         
จากลำน้ำงิม และพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำแม่ลาว ลำน้ำแวน และสระเก็บน้ำบ้านหนอง    
รวมพ้ืนที่ให้บริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,894 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 
5,336 ราย ราชการ จำนวน 100 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 1,204 ราย ธุรกิจ
ขนาดใหญ ่จำนวน 237 ราย และอุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย 
       (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายจุน 
    - ลำน้ำจุน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.5 ม. (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหัวขัว ปริมาณความจุ 580,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 
      310,000 ลบ.ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการปง 
    - ลำน้ำงิม ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการเชียงคำ 
    - ลำน้ำลาว ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    - ลำน้ำแวน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.2 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (สำรองใช้งาน) 
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    - สระพักน้ำดิบบ้านหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ     
กักเก็บ 239,000 ลบ.ม. (สำรองใช้งาน) 
   (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจุน กำลังการผลิต 80 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำประปา 1,100 ลบ.ม./
วัน 
    - สถานีผลิตน้ำปง กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 1,200 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำเชียงคำกำลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน , สิงหาคม 
2564 
   3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอพาน จังหวัด
เชียงรายและอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยในพ้ืนอำเภอพาน ใช้แหล่งน้ำดิบจากชลประทาน พ้ืนที่อำเภอแม่ใจ    
ใช้แหล่งน้ำดิบจากหนองเล็งทราย รวมพ้ืนที่ ให้บริการ 123.82 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ ใช้น้ำทั้ งหมด      
10,537 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 9,351 ราย ราชการ จำนวน 94 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 ราย 
ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 840 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 239 ราย 
    (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายพาน 
    - น้ำชลประทาน (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบในแม่ข่ายพาน ปริมาณความจุ 160,000 ลบ.ม. ปัจจุบันระดับน้ำ  
            6.4 ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    - หนองเล็งทราย ปัจจุบันระดับน้ำ 2.5 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพาน กำลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ  
              4,000 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ใจ กำลังการผลิต 300 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,500 ลบ.ม./วัน 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน สิงหาคม 2564 
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 3. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  3.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  3.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
   จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัด
พะเยา    มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ตามราคาประจาปี 36,747 ล้านบาท 
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) 97,282 บาท จัดเป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ และเป็นอันดับ
ที่ 11 ของภาคเหนือ 
ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2560 – 2562 

สาขาการผลิต 
มูลค่า (ล้านบาท) 

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

ที่มา : สำนักงานคลังจงัหวัดพะเยา สิงหาคม 2564 
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3.1.2 สถานการณ์การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านสากลปางมอญ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีแนวชายแดน     

ที่ติดกับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง  
เป็นระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางติดต่อ
ระหว่างบ้านฮวก อำเภอภูซาง กับบ้านปางมอญ (ด่านสากลปางมอญ) เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวจุด     
ผ่านแดนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้น
มา จังหวัดพะเยามีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรน
การค้า และช่องทางอ่ืนๆตลอดแนวชายแดนจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว 

ตาราง 2 แสดงสถิติการค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2554-2564) 

ปี พ.ศ. 
ประเภทมูลค่าการส่งออก 

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

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, กรกฎาคม 2564 
 มูลค่าการค้าชายแดน  

ปี 2564 มกราคม – มิถุนายน ของปี 2564 มูลค่าการค้ารวม 343.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 214.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 166.96 โดยการส่งออก มีมูลค่า 281.89 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 203.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 258.26 การนำเข้ามีมูลค่า 61.44     
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.07 ไทยได้ดุลการค้า       
191.688 ล้านบาท 

ปี 2563 – 2564 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท โดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบ 
ในด้านดุลการค้าทั้งหมด 355.335 ล้านบาท 
  เห็นได้ว่า ปี 2564 มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา มีมูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น มีสาเหตุสำคัญ
เนื่องจากจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวรบ้านฮวก และด่านประเพณีปางมอญของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ยกระดับเป็นด่านสากลปางมอญ เช่นเดียวกันส่งผลให้สินค้าจากทั้งสอง
ประเทศสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบโดยมีกฎหมายภายในประเทศรองรับ   
ในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล 
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ผังแสดงปริมาณด้านการค้า ปี 2563 - 2564 
มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท  สินค้าส่งออกมากที่สุด : น้ำมันเชื้อเพลิง             

สินค้านำเข้ามากที่สุด : หินปูนบด สินแร่และสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว 

สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  
ปี 2564 (ม.ค.– มิ.ย.) รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,046 คน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย
คนเข้า- ออกประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  ผังแสดงสถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านฮวกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จำนวน   
ผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยา มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น แทบจะทุกปี แต่ในปี 2563 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง 
มีจำนวนผู้ เยี่ ยมเยือน 411,082 คน โดยเป็นผู้ เยี่ ยมเยือนชาวไทยร้อยละ 98.13 และผู้ เยี่ ยม เยือน              
ชาวต่างประเทศ ร้อยละ 1.87 และส่งผลให้รายได้ จากการท่องเที่ยว ในปี 2563 จำนวน 829 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2562 ร้อยละ 59.09 โดยในปี 2562 ผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 2,711 บาท 
แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ          
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1,362 บาท สูงกว่า ผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ     
1,349 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากนักท่องเที่ยวลดลงจำนวนมาก 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

1. เส้นทางเรือ ภูซาง-ปากคอบ-ปากแบ่ง-หลวงพระบาง เส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าว       
จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือทางบกและทางน้ำ โดยเริ่มต้นจาก การเดินทางทางบกจากอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และออกจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเข้าสู่ 
สปป.ลาว ณ ด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ สปป.ลาว และ เดินทางต่อไปประมาณ 38 กิโลเมตร สู่ชุมชนปากคอบ  
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่เป็นเส้นทางผ่านของเรือจาก เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ไปเมืองปากแบ่ง ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ระหว่างก่ึงกลางของเส้นทางท่องเที่ยวทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบาง โดยเรือโดยสารจะจอดพักค้างคืนที่เมือง
ปากแบ่ง 1 คืนก่อนเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบางโดยการเดินทางโดยเรือโดยสารจากเมืองปากแบ่งถึง         
หลวงพระบางจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง โดยระหว่างเส้นทางมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้าย
บอกทางท่ีมีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง  

2. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-กาสี-วังเวียง เส้นทาง          
การท่องเที่ยวดังกล่าวมีระยะทางโดยประมาณ 577 กิโลเมตร โดยเส้นทางมีสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นภูเขา 
และถนนที่ขรุขระเป็นช่วงตลอดเส้นทาง และยังมีถนนที่อยู่ในกำลังดำเนินการก่อสร้าง มีไฟฟ้าส่องสว่างในระหว่าง
เส้นทางเฉพาะบางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น และมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึง
ป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง โดยการเดินทางด้วยตนเอง อาจจำเป็นต้องศึกษารายละเอียด
การเดินทางและข้อจำกัดในสิ่งอำนวยความสะดวกบางพ้ืนที่ ตลอดจน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง       
เพ่ือความปลอดภัย และความคล่องตัวในระหว่างการเดินทาง  

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

4. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากคอบ-เมืองเงิน-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียน
ฟู-ฮานอย- หนานหนิง เส้นทางการเข้าถึงระหว่างจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน           
มีระยะทางโดยประมาณ 1,356 กิโลเมตร โดยเส้นทางระหว่างเมืองฮานอย-เมืองหนานหนิง มีระยะทางประมาณ 
395 กิโลเมตร และใช้เวลาการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สภาพเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางลาดยางที่เดินทาง 
สะดวกสบาย และมีร้านค้า ร้านอาหารพ้ืนถิ่น ตลอดจนปั้มน้ำมันให้บริการในระหว่างเส้นทางตามชุมชน         
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หรือเขตชานเมืองในระหว่างเส้นทางพบป้ายบอกทางที่เป็นภาษาท้องถิ่น กับภาษาอังกฤษระบุตามแยกสำคัญ   
ของเส้นทางอย่างไรก็ตามเส้นทางระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองผิงเสียง (ด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน)   
ซึ่งเป็นทางด่วนตลอดเส้นทาง ดังนั้นจึงมีข้อจากัดในการจอดแวะ หรือทำธุระข้างทาง ตลอดจนไฟส่องสว่างมักพบ 
ในระหว่างชานเมืองกับเขตเมือง ทั้งนี้การนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจมีข้อจำกัด 
นักท่องเที่ยวอาจจำเป็นต้องใช้บริการรถเช่า หรือรถโดยสารธารณะในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือเข้าเมือง
หนานหนิง  

บ้านฮวก เมืองชายแดนภูซางหรือบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ยกระดับ
จากจุดผ่อนปรน เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถเชื่อมโยง
อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้เป็นอย่างดี โดยมีเขตแดนติดกับสปป.ลาว และสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการค้า        
การท่องเที่ยวระหว่างไทย สู่สปป.ลาวผ่านไปยังจีนตอนใต้และเวียดนามได้โดยผ่านทางเส้นทาง R2A นอกจากนี้  
ในด้านการท่องเที่ยว ของพ้ืนที่ยังมีสิ่งดึงดูดใจที่น่าสนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ บรรยากาศของเมือง
เล็กๆในขุนเขา อันมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เช่น น้ำตกภูซาง ซึ่งเป็นน้ำตกอุ่น  
แห่งเดียวในประเทศไทย น้ำตกห้วยโป่งผา ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู ภูชมดาว ถ้ำน้ำลอด 
ฯลฯ อีกท้ังยังมี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลายเช่น ไทลื้อ ม้ง ลาว ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
  

 ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ระหว่างปี 2557 - 2563 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชุมชน มากกว่าผู้ผลิต   
รายเดียวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ OTOP การเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ยังต้องการ        
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน จำแนกรายปี ดังนี้ 
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 จากข้อมูลลงทะเบียน ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 มีผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนเพ่ิมขึ้น     
จำนวน 239 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 14.125 แนวโน้มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ/กลุ่มอาชีพในชุมชน มีจำนวนมากขึ้น 
และเข้าสู่กระบวนการการส่งเสริม OTOP มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปข้อมูลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี   
1 ครั้ง มีกลุ่มชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรเพ่ิมมากข้ึน จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 27.03 
 ปัญหา/อุปสรรค 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด สรุปข้อมูล         
การดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี 1 ครั้ง มีกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการการคัดสรรเพ่ิมมากขึ้น จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
78.37 ปัญหา/อุปสรรค 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง 2.ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด 
 
 
 
 
 
 
  

แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ปี 2561 - 2563 
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 ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2561 - 2563 ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ มียอดจำหน่าย
เพ่ิมขี้นทุกปีอยู่ระหว่าง ร้อยละ 19.07 – 23.00 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดการจำหน่าย OTOP มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2564 
4. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  4.1 เขตการปกครอง 
  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 780 หมู่บ้าน/39 ชุมชน (อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา จำนวน 13 ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 26 ชุมชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาลตำบล 33 แห่ง  และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 36 แห่ง 
 ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อำเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

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

รวม 68 780 1 2 33 36 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2563 

 4.2  ประชากร 
     จังหวัดพะเยา  จำนวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เป็นเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 
240,977 คน  มีจำนวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่              
ที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองพะเยา ส่วนพื้นที่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา             
มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ตามบริเวณพ้ืนที่สูง ได้แก่ ชนเผ่าม้ง เมี่ยน ลีซู ลั๊วะ และอ่ืนๆ (ชาวไทยที่อาศัยอยู่
พ้ืนที่สูง) รวม 61 หมู่บ้าน โดยกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ เช่น ปง เชียงคำ ภูซาง เชียงม่วน และดอกคำใต้  มีจำนวน
ประชากรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดพะเยา จำนวน  32,659 คน 7,293 ครัวเรือน  (ที่มา : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา 
สิงหาคม 2563) 
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 ตารางแสดงข้อมูลประชากรบนพื้นที่สูงจำแนกตามชนเผ่า และอำเภอ ดังนี้ 

อำเภอ/ 
ชนเผ่า 

จำนวน (คน) 

อ.เมือง อ.แม่ใจ อ.ภูซาง อ.เชียงคำ อ.ปง อ.ดอกคำใต้ อ.เชียงม่วน 
อ.ภูกาม

ยาว รวม 

ม้ง - - 2,716 3,575 7,284 526 - - 14,101 
เมี่ยน 496 494 100 3,125 3,924 465 1,284 - 9,888 
ลีซู - 156 - - - - - - 156 
ลั๊วะ - - 378 - - - - - 378 
ลาหู่ - 6 - - 47 - - - 53 
ไทยที่สูง - - 763 2,551 1,432 594 829 - 6,169 
ไทยลื้อ - - 24 1,011 - - - - 1,035 
ไทยอิสาน - - - 851 - - - - 851 
จีน,อาข่า - 28 - - - - - - 28 

รวม 496 684 3,981 11,113 12,687 1,585 2,113 - 32,659 
(ที่มา : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2563) 

 ตารางแสดงข้อมูลประชากรบนพื้นที่สูงจำแนกตามชนเผ่า เพศ และครัวเรือน ดังนี้ 

รายการ 
ชนเผ่า 

จำนวน (คน) 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน หมู่บ้าน 

ม้ง 6,798 7,303 14,101 2,788 17 
เมี่ยน 4,740 5,148 9,888 2,035 25 
ลีซู 80 76 156 40 1 
ลั๊วะ 216 162 378 70 1 
ลาหู่ 25 28 53 11 1 
ไทยที่สูง 3,114 3,055 6,169 1,877 13 
ไทยลื้อ 534 501 1,035 294 2 
ไทยอิสาน 386 465 851 167 1 
จีน,อาข่า 13 15 28 11 - 

รวม 15,906 16,753 32,659 7,293 61 
(ที่มา : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2563) 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 1,550 1,482 3,032 1 ปี 1,724 1,578 3,302 

2 ปี 1,840 1,769 3,609 3 ปี 2,008 1,791 3,799 

4 ปี 1,912 1,808 3,720 5 ปี 1,914 1,863 3,777 

6 ปี 2,091 1,914 4,005 7 ปี 2,147 2,133 4,280 

8 ปี 2,224 2,113 4,337 9 ปี 2,174 2,078 4,252 

10 ปี 2,220 2,115 4,335 11 ปี 2,279 1,957 4,236 

12 ปี 2,270 2,121 4,391 13 ปี 2,333 2,195 4,528 

14 ปี 2,262 2,217 4,479 15 ปี 2,421 2,213 4,634 

16 ปี 2,334 2,385 4,719 17 ปี 2,278 2,205 4,483 

18 ปี 2,310 2,248 4,558 19 ปี 2,405 2,384 4,789 

20 ปี 2,481 2,519 5,000 21 ปี 2,843 2,687 5,530 

22 ปี 3,079 2,982 6,061 23 ปี 3,387 3,211 6,598 

24 ปี 3,361 3,447 6,808 25 ปี 3,454 3,317 6,771 

26 ปี 3,314 3,196 6,510 27 ปี 3,337 3,250 6,587 

28 ปี 3,566 3,317 6,883 29 ปี 3,419 3,318 6,737 

30 ปี 3,261 3,080 6,341 31 ปี 3,147 2,965 6,112 

32 ปี 3,035 2,862 5,897 33 ปี 3,107 2,985 6,092 

34 ปี 3,193 3,139 6,332 35 ปี 3,512 3,302 6,814 

36 ปี 3,300 3,078 6,378 37 ปี 3,398 3,336 6,734 

38 ปี 3,580 3,389 6,969 39 ปี 3,210 3,250 6,460 

40 ปี 3,383 3,277 6,660 41 ปี 3,169 3,137 6,306 

42 ปี 3,140 3,228 6,368 43 ปี 3,423 3,528 6,951 

44 ปี 3,428 3,249 6,677 45 ปี 3,270 3,360 6,630 

46 ปี 3,327 3,502 6,829 47 ปี 3,264 3,507 6,771 

48 ปี 3,495 3,911 7,406 49 ปี 3,471 4,005 7,476 

50 ปี 3,234 4,028 7,262 51 ปี 3,402 4,204 7,606 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
52 ปี 3,623 4,424 8,047 53 ปี 3,690 4,586 8,276 

54 ปี 3,876 4,628 8,504 55 ปี 3,960 4,858 8,818 

56 ปี 3,876 4,714 8,590 57 ปี 4,189 4,673 8,862 

58 ปี 3,917 4,524 8,441 59 ปี 3,774 4,331 8,105 

60 ปี 4,074 4,658 8,732 61 ปี 3,686 4,210 7,896 

62 ปี 3,316 3,863 7,179 63 ปี 3,289 3,726 7,015 

64 ปี 3,454 3,948 7,402 65 ปี 3,177 3,609 6,786 

66 ปี 2,802 3,173 5,975 67 ปี 2,543 2,956 5,499 

68 ปี 2,424 2,654 5,078 69 ปี 2,247 2,414 4,661 

70 ปี 2,074 2,314 4,388 71 ปี 1,820 2,099 3,919 

72 ปี 1,451 1,614 3,065 73 ปี 1,326 1,431 2,757 

74 ปี 1,431 1,431 2,862 75 ปี 916 1,071 1,987 

76 ปี 926 1,126 2,052 77 ปี 813 944 1,757 

78 ปี 774 908 1,682 79 ปี 734 825 1,559 

80 ปี 628 816 1,444 81 ปี 649 789 1,438 

82 ปี 612 808 1,420 83 ปี 524 713 1,237 

84 ปี 447 567 1,014 85 ปี 409 543 952 

86 ปี 365 489 854 87 ปี 285 419 704 

88 ปี 238 376 614 89 ปี 186 283 469 

90 ปี 159 206 365 91 ปี 111 172 283 

92 ปี 103 178 281 93 ปี 66 91 157 

94 ปี 34 72 106 95 ปี 34 55 89 

96 ปี 10 26 36 97 ปี 16 28 44 

98 ปี 9 10 19 99 ปี 14 10 24 

100 ปี 3 8 11 มากกว่า100 ป ี 8 21 29 

(ที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรจังหวัดพะเยาจำแนกตามสำนักทะเบียนกลาง ปี พ.ศ. 2563) 
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4.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้ งสิ้น 498 แห่ง ประกอบด้วย            
วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 478 แห่ง  โบสถ์คริสต์ จำนวน 19 แห่ง และมัสยิดจำนวน 1 แห่ง โดยอำเภอ  
เมืองพะเยามีจำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 1 และน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
  การนับถือศาสนาของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามศาสนา ดังนี้ 

ศาสนา 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

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

รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 
  ประชากรจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 304,516 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,966 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 อ่ืนๆ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.04 ศาสนาอิสลาม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 และศาสนาซิกส์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ตามลำดับ              
  ดังนั้น ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเพ่ิมมูลค่าโดยการบูรณาการ         
การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และจัดกระบวนการท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร โดยการจัดระบบบริหารจัดการ รวมถึงมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในอนาคต และมีมาตรการในการลดปัญหาสังคมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสงบสุข
ต่อไป 

4.4 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา  
  

 

 

 

 
 

 
วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยา เป็นที่ ประดิษฐาน      

พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนา  “พระเจ้าตนหลวง”สำหรับพระเจ้าตน
หลวงองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 14×16 เมตร ปัจจุบันประดิษฐานเป็น พระประธาน
ในวิหารหลวง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2034 ในสมัยพระยาเมืองยี่ครองเมืองพะเยา ชาวพะเยาถือเป็น 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเ่มือง  โดยทุกเดือนหกของทุกปีจะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง 
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กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศไทย รองจากหนองหาน  

จังหวัดสกลนคร และบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์และถือเป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีเนื้อที่
ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากว่า 50 ชนิด เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน 
และปลานิล อันลือชื่อของจังหวัดพะเยา ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยามีความร่มรื่น 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยาที่ มีอายุราว ๕๐๐ กว่าปี เป็นศาสนสถานเก่าแก่      

ที่มีมาก่อนกว๊านพะเยา ซึ่งจมอยู่ใต้กว๊านพะเยายาวนานกว่า ๖๘ ปี ปัจจุบันตัววัดยังจมอยู่ใต้กว๊านพะเยามีเพียง
ยอดเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐดินเผา เท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มีการค้นพบพระพุทธรูปใต้กว๊านพะเยา    
เป็นพระพุทธรูปหินทราย ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างพะเยา หน้าตักกว้าง ๑๐๕ เซนติเมตร ชาวบ้านได้อัญเชิญ
พระพุทธรูปขึ้นมาจากน้ำ จากนั้นทางจังหวัดพะเยาได้เชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดศรีอุโมงค์คำ จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายจากวัดศรีอุโมงค์คำมาประดิษฐานไว้บนฐานบุษบกบริเวณลานซึ่งสร้างขึ้นมา
เหนือน้ำ ที่วัดติโลกอารามและมีการค้นพบแผ่นหินทราย ซึ่งเป็นจารึกวัดติโลกอาราม ด้วยอักษรฝักขาม บอกเล่า
ประวัติของวัดไว้อย่างชัดเจนโดยข้อความบนแผ่นหินทรายระบุว่า วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช 
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๙ ใช้เวลาในการสร้างกว่า ๑๐ ปี  หลังจาก
ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูป (หลวงพ่อศิลา) มาประดิษฐาน ณ วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ในวันเพ็ญเดือน ๓ 
เดือน ๖ เดือน ๘ ซึ่งตรงกับ มาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา จะมีประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำในยามใกล้ค่ำ 
ชาวบ้านต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียน ล่องเรือไปเวียนเทียนบูชาองค์หลวงพ่อศิลากลางน้ำ ๓ รอบ นับเป็นประเพณี
หนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใคร 
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วัดอนาลโยทิพยาราม ถูกสร้างข้ึนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2525 โดยมี พระธรรมวิสุทธิญาณ  
(หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล) เป็นผู้บุกเบิก จากข้อมูลได้ความว่า ก่อนที่หลวงพ่อ ไพบูลย์ จะมาสร้างวัดนี้ ท่านได้
นิมิตเห็นคน  รูปร่างสูงใหญ่ มาบอกว่า "หากท่านจะมาสร้างวัดที่นี่ ก็สามารถทำได้ แต่ขอให้ตั้งชื่อวัด ให้เป็นชื่อ
หลวงปู่ขาว อนาลโย" ซึ่งหลวงพ่อ ไพบูลย์ ก็มิได้ทำตามคนในนิมิตโดยมิได้มีข้อขัดข้องประการใด   วัดแห่งนี้ มีจุด
สักการะหลายจุด เช่น ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลลูกแก้วมังกร แท่นหิน 12 ราศี วิหารพระพิฆเนศ วิหารพระพุทธรูป
ปางห้ามญาติ  อาศรมหลวงปู่ขาว สระน้ำพระอุปคุต วิหาร ชัยโจ จิตติพลังศรี  รอยพระพุทธบาทจำลอง  วิหาร
พระหมื่นปี  พระพุทธรูปปางนาคปรก   พระทองคำ วิหารจตุรมุข วิหารเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว อุทยานปฐมเทศนา 
เจดีย์พุทธคยา  วิหารพระเจ้าทันใจ วิหารพระสังกัจจายน์ และพระพุทธลีลาปางประจำพระชนมวาร 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดห้วยผาเกี๋ยง (สำนักวิปัสนาผาธรรมนิมิต) ผาหินแกะสลัก วัดห้วยผาเกี๋ยง จังหวัดพะเยา         
เป็นศิลปะการแกะสลักพระพุทธรูปที่หน้าผา เป็นหน้าผาหินทราย ถือได้ว่าเป็นประติมากรรมแกะสลักภูเขาหิน
ทราย   ที่สวยงามมาก โดยทางวัดได้แกะสลักเข้าไปในหน้าผา มีทั้งพระพุทธปฏิมากร ปางกามโภคีไสยาสน์ 
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แกะสลักเป็นรูปนูนสูงบนหน้าผาที่สูงประมาณ 5 เมตร ยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก         
และหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ และพระพุทธรูปปางต่าง ๆอีกมากมาย อยู่ทามกลางความเป็นธรรมชาติของป่าไม้
ที่ปกคลุมทั่วบริเวณวัด  

 
 
 
 

 
 
 

    
 

 
 
 
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม  ในอำเภอแม่ใจ มีเนื้อทีประมาณ 356 ตารางกิโลเมตร หรือ 222,500 ไร่ 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เป็นสถานที่เที่ยวที่สามารถนั่งปิกนิกชมวิวริม
ทะเลสาบกับครอบครัว หรือจะตั้งแคมป์ไฟกับเพ่ือนฝูง เพลิดเพลินกับกิจกรรมตกปลาและพายเรือยางสนุกๆ     
ยามเช้ายังมีทะเลหมอกสวยงาม ส่วนยามเย็นก็มีวิวพระอาทิตย์อัสดงกลางผืนน้ำทะเลสาบงดงามไม่น้อย 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อยู่ในอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  เป็นอุทยานที่อุดมสมบูรณ์และ   

เต็มไปด้วยสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ‘ น้ำตกธารสวรรค์’น้ำตกสีเขียวมรกตที่อยู่ท่ามกลางพรรรณ
ไม้นานาในป่าดิบแล้ง  โดยรอบมีความร่มรื่นมากๆ มีน้ำตลอดทั้งปี นอกจากน้ำตกยังมี ‘ ต้นสมพงยักษ์ ’ ต้นไม้
ใหญ่ลักษณะแปลกตา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งต้นสมพงของที่นี่นั้นเกิดจากต้นสมพง 2 ต้นเติบโตมาชนกันแล้ว
รวมกันเป็นต้นเดียวพุ่งยอดขึ้นไปบนฟ้า ในส่วนของรากขนาดใหญ่จึงโค้งสูงจนสามารถเดินลอดผ่านได้  
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วนอุทยานภูลังกา ดอยภูลังกา ภาษาชาวเขาเผ่าเมี่ยน เรียกว่า "ฟินจาเบาะ" หมายความว่า   
"ภูเทวดา" เป็นยอดดอยที่สวยงามมีความสูงเป็นยอดดอยที่สวยงามมีความสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเล  
ปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำ ไทย-ลาว ด้านทิศเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ 7,800 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบล
ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบเขาเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม มีต้นไม้ขนาดใหญ่
จำนวนมากชมทะเลหมอกดวงอาทิตย์ขึ้นลง และดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวมีถ้ำ      
หลบภัยของ ผกค.ในอดีต มีน้ำตกสวยงาม  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วัดพระนั่งดิน อัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่   

องค์พระประธานของวัดไม่มี ฐานรองรับเหมือนกับพระประธานองค์อ่ืนๆ เคยมีราษฎรสร้างฐานรองรับเพ่ืออัญเชิญ   
พระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า      
พระนั่งดิน นอกจากนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานสืบกันมาว่า เคยมีชาวบ้าน ได้พากันสร้างฐานชุกชีแล้วได้อันเชิญพระเจ้า
นั่งดินขึ้นประทับ แต่ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ฟ้าได้ผ่าลงมาที่กลางพระวิหารถึง 3 ครา พุทธบริษัททั้งหลายจึงอาราธนา
พระเจ้านั่งดินมาประดิษฐานบนพ้ืนดินดังเดิมตราบจนทุกวันนี้ 
 
 
 



        ๓๔ 
 
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดนันตาราม ตั้งอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่     
ตัววิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบัน 
หน้าต่าง ระเบียง ทั้งลวดลายแกะสลัก หลังคาซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัว ส่วนภายใน
วิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไปด้วยพลัง แห่งศรัทธา  มีเจดีย์แบบไทยใหญ่ สิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในวิหารก็คือ 
“ธรรมาสน์” สีทองเหลืองอร่ามฉลุลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ที่ทำจำลองมาจากราชบัลลังก์ ของพม่าตั้งโดดเด่นอยู่ 
ส่วนถ้าแหงนหน้ามองเพดานก็จะพบกับลวดลายประดับกระจกสีที่งดงามวิจิตร ซึ่งทั้งพระพุทธรูปและ ศิลปกรรม
ต่างๆที่วัดนันตารามนั้นถือว่าทรงคุณค่าและน่าประทับใจแก่การไปเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อุทยานแห่งชาติภูซาง อยู่ในเขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์            

ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีสิ่งที่โดดเด่น คือ น้ำตกอุ่นภูซาง เป็นน้ำตกชั้นเดียว ซึ่งตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างสูง
ประมาณ 25 เมตร น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกที่มีความพิเศษกว่าน้ำตกทั่วไป คือน้ำจะอุ่น มีอุณหภูมิประมาณ       
35 องศาเซลเซียส น้ำตกภูซาง  เป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาดอยผาหม่น ไหลลงมาจากหน้าผาหินปูน 25 เมตร 
และน้ำตกจะมีน้ำใส อมเขียว สะอาด บริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำให้เล่น สามารถนอนแช่น้ำได้ 
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 5. การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 จังหวัดพะเยามีแนวชายแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
(สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซางติดต่อกับเมืองคอบแขวงไชยะบุลี  สปป.ลาว
รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตรและอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกันมาช้านานโดยราษฎรของทั้งสองฝ่ายจะเดินทางไปมาหาสู่ติดต่อแลกเปลี่ยนและค้าขายสินค้าระหว่างกัน  
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจน พ.ศ. 2536 จังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิด
จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก เพ่ือผ่อนปรนการค้าขายและการสัญจรไปมาของประชาชนบริเวณ
ชายแดนไทย - สปป.ลาวมุ่งสร้างเสริมความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ     
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและ ให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการรักษาความเรียบร้อยตามชายแดนไทย -ลาว
จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี  โดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีการประชุมพบปะ
เยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นประจำและต่อเนื่องดังนี้ 
 1. คณะกรรมการรักษาความเรียบร้อยตามชายแดนไทย -ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี”           
มีการพบปะประชุมหารือแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกระชับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการสนับสนุนให้มี
กลไกความร่วมมือในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและมั่นคงตามชายแดนไทย -ลาวมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดีมาตลอดโดยเฉพาะการประชุมครั้ง  ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555    
ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีมติร่วมกันพัฒนาในหลายประเด็นได้แก่ 
  (1) เร่งรัดผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและ      
ด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีขึ้นเป็นด่านสากล 
  (2) เห็นชอบสนับสนุนโครงการจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา-จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี-
หลวงพระบาง-แขวงอุดมไช ให้ เกิดขึ้นพร้อมร่วมกันจัดตั้ งคณะกรรมการประสานงานวางแผนร่วมกัน               
โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลีมุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาด้านธุรกิจเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันอำนาจการเจรจาต่อรองพร้อมขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 2. เจ้าแขวงไชยะบุลีเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางเข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา    
แข่งเรือและงานมหกรรมบุญช้าง ณ แขวงไชยะบุลีเป็นประจำทุกปี 
 3. อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและเมืองคอบแขวงไชยะบุลีร่วมกันจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน
ชายแดนไทย – ลาวเป็นประจำทุกปีและมีการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดความสัมพันธ์อันดี   
ต่อกันเรื่อยมา 
 4. กรณีมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างราษฎรของทั้งสองฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและ 
เจ้าแขวงไชยะบุลีนายอำเภอภูซางและเจ้าเมืองคอบสามารถประสานงานปรึกษาหารือกันโดยตรงพร้อมมอบ
นโยบาย  สั่งการแก้ไขปัญหาให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 การยกระดับจุดผ่านแดนถาวรไทย – ลาวด่านบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
  1. ประเภทของการดำเนินการ 
   การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรและ
ยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล 
  2. เหตุผลความเป็นมา 
   2.1 ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้จังหวัดพะเยาประกาศให้ด่านบ้าน 
ฮวก ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาตรงข้ามกับด่านประเพณีปางมอน เมืองคอบ     
แขวงไชยะบุลี  เป็นจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าเปิดให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภค -บริโภคที่จำเป็นให้ประชาชน        
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จังหวัดพะเยากับประชาชนของเขตเมืองคอบ  เมืองเชียงฮ่อน  เมืองหงสา แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวเข้า–ออกติดต่อ
ค้าขายเยี่ยมญาติท่องเที่ยว เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยมีขอบเขตการอนุญาตดังนี้ 
    (1) ให้ราษฎรไทยเดินทางเข้าไปถึงเขตเมืองคอบและอนุญาตให้ราษฎรลาว 
เดินทางเข้ามาถึงเขตอำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ ปัจจุบันอนุญาตให้ราษฎรของแต่ละฝ่ายเดินทางผ่านแดน   
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 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 
เชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  2.2 จังหวัดพะเยาโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชนได้มีการสนับสนุน
ให้มีการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้จังหวัดพะเยาและแขวง     
ไชยะบุลี สปป.ลาว มีความเห็นชอบที่จะร่วมกันสนับสนุนการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซาง  จังหวัด
พะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านท้องถิ่นบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เป็นด่านสากลรัฐบาลของ   
ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดนโยบายร่วมกันดังนี้ 
    (1) ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาวครั้งที่ 
8 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554 ณ แขวงหลวงพระบาง สปป .ลาวที่ประชุมสนับสนุนให้
ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปาง
มอนเมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล 
    (2) คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัด
เชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบดังนี้ 
     (2.1) ให้ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา   
เป็นด่านถาวรเนื่องจากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนภายใต้               
ความรับผิดชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
     (2.2) มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ประสาน สปป.ลาว ในการเร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน 
     (2.3) มอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอำนวยความสะดวก
และบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดนเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรโดยกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองและจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
    (3) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที ่8 เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 
ที่ประชุมได้มีการหารือกันเก่ียวกับความร่วมมือในอนาคตและลงนามบันทึกการประชุมร่วมกันในประเด็นการเร่งรัด
ผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง  ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอน 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ขึ้นเป็นด่านสากล 
    (4) ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย  – ลาว       
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  ราชอาณาจักรไทยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการเตรียม      
ความพร้อมการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับ  
ด่านท้องถิ่นปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เป็นด่านสากล 
    (5) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ประกาศให้ด่านผ่อนปรน
บ้านฮวกเป็น “ จุดผ่านด่านถาวร” 
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  3. ความพร้อมของพ้ืนที่ 
   3.1 ปัจจุบันจุดผ่านด่านถาวรบ้านฮวก มีอาคารที่ทำการด่านสำหรับเจ้าหน้าที่        
หลายหน่วยงาน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงของเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองมีการพัฒนาถนนตัดผ่านถึงตัวด่านพร้อมระบบไฟฟ้าที่ทำการด่าน  
   3.2 การเดินทางเข้าออกของราษฎรทั้งสองฝ่าย  เหตุผลในการเดินทางเข้า-ออก        
ของราษฎรทั้งสองฝ่าย 
 ราษฎรไทย - ติดต่อค้าขายประกอบธุรกิจ - เยี่ยมญาติท่องเที่ยว 
 ราษฎร สปป.ลาว - ติดต่อค้าขายประกอบธุรกิจ – เยี่ยมญาติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ตารางข้อมูลแสดงการผ่านแดนและยานพาหนะผ่านเข้า – ออก ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก (มกราคม – มีนาคม 2564 ) 

เดือน 
ประชาชนไทย 

เดินทางไป สปป.ลาว 
ประชาชน สสป.ลาว 

เดินทางเข้าไทย รถไทยไปลาว 
(คัน) 

รถลาวเข้าไทย 
(คัน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
มกราคม 691 - 691 - - - 691 - 
กุมภาพันธ์ 680 - 680 - - - 675 - 
มีนาคม 657 - 657 - - - 657 - 

รวม 2,028 - 2,028 - - - 2,023 - 
ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา  

*หมายเหตุ ข้อมูลยานพาหนะเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเป็นรถบรรทุกสินค้าท้ังหมด 
   3.3 สถิติการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดพะเยา  ปี 2563 

ตารางแสดงข้อมูลสถานการณ์การค้าชายแดน (จังหวัดพะเยา) 

รายการ/มูลค่า มูลค่าการค้ารวม มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า ดุลการค้า 
มกราคม 1,373,962,479.00 1,372,616,372.00 1,346,107.00 1,371,270,265.00 

กุมภาพันธ์ 1,025,510,128.00 1,024,574,334.00 935,794.00 1,023,638,540.00 
รวมทั้งหมด 2,399,472,607.00 2,397,190,706.00 2,281,901.00 79,763,180.57 

      (ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ธันวาคม 2563) 

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 
 การค้าชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก          
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำเดือนมีนาคม และ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564  
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 เดือนมีนาคม 2564 มูลค่าการค้ารวม 65.64 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 17.84 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 37.32 โดยการส่งออกมีมูลค่า 54.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 15.89 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49 สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูง 5 อันดับ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน วัสดุก่อสร้าง 
เครื่องอุปโภคบริโภคและปุ๋ยเคมี ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 11.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 1.95 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.50 สินค้าน้ำเข้าที่มีมูลค่าสูง 5 อันดับ ได้แก่ หินปูนบดเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  สินแร่
ฟลูออไรต์ ลูกเดือย ผ้าทอ และพืชหัว (มันสำปะหลังเส้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงของ 
   3.4 จังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาวได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับด่าน
เส้นทางโครงการจะแบ่งช่วงขั้นตอนการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ตามข้อจำกัดของงบประมาณและผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจที่ให้ความคุ้มค่ามากท่ีสุด ดังนี้ 
  1. ระยะท่ี 1 (ระยะทางรวม 117.77 กิโลเมตร) 
   1) SECTION A จากบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา) ผ่านเมืองคอบ ไปสิ้นสุดที่เมืองเชียงฮ่อน 
ระยะทางรวม 66.51 กิโลเมตร (ระยะทางตามแนวเส้นทางเดิม 71.70 กิโลเมตร) 
   2) SECTION B1  จากเมืองคอบ ผ่านบ้านปากคอบ ไปสิ้นสุดที่บ้านก้อนต้ืนริมแม่น้ำโขง
ฝั่งตะวันตก ระยะทางรวม 23.45 กิโลเมตร (ระยะทางตามแนวเส้นทางเดิมจากเมืองคอบไปบ้านปากคอบ 
16.60  กิโลเมตร และระยะทางตามแนวเส้นทางใหม่จากบ้านปากคอบไปบ้านก้อนต้ืน 7.15 กิโลเมตร          
รวมทั้งหมด 23.45 กิโลเมตร) 
   3) การปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่างในเมืองคอบ ระยะทาง 
9.37 กิโลเมตร และเมืองเชียงฮ่อน ระยะทาง 18.44 กิโลเมตร เป็นระยะทางรวม 27.81 กิโลเมตร 
     2. ระยะท่ี 2 (ระยะทางรวม 67.08 กิโลเมตร) 
   1) SECTION B2 จากบ้านปากคอบ ไปสิ้นสุดที่เมืองเชียงฮ่อน ระยะทางรวม 34.36 
กิโลเมตร (ระยะทางตามแนวเส้นทางเดิม 36.29 กิโลเมตร) 
   2) SECTION C จากเมืองปากทา ไปสิ้นสุดที่บ้านก้อนตื้นริมแม่น้ำโขงฝั่งตะวันออก 
ระยะทางรวม 32.70 กิโลเมตร (ระยะทางตามแนวเส้นทางเดิม 32.70 กิโลเมตร)  
รวมระยะทางสำหรับถนนโครงการทั้งสิ้นตามแนวเส้นทางใหม่ประมาณ 185 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางช่วง 
SECTION A 
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ในระยะที่ 1 ที่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านฮวก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ในเขตประเทศไทย           
ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงตามแนวเส้นทางเดิมเป็นส่วนใหญ่  แต่จะมีการปรับปรุงแก้ไขแนวเส้นทางราบและทางดิ่ง
เป็นบางช่วงรวมถึงการป้องกันและเพ่ิมเสถียรภาพของคันทาง ดังแสดงในรูปที่ 1 การแบ่งช่วงแนวเส้นทาง
โครงการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 การแบ่งช่วงแนวเส้นทางโครงการ 

แผนที่เส้นทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 

4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  4.1 จะเกิดการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวผ่านจุดผ่านแดนดังกล่าว       
มากยิ่งขึ้นและเกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาค        
ลุ่มน้ำโขง ทั้ง สปป.ลาวจีนตอนใต้และเวียดนามซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
การค้า    การลงทุนการขนส่งเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้อีกทั้งเป็นการ
สนับสนุนโครงการจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา-จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี-หลวงพระบาง-แขวงอุดมไชย 
 4.2 ประชาชนของทั้งสองประเทศและยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาเพ่ือการค้าการลงทุนส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและอ่ืนๆเพ่ิมสูงและสะดวกยิ่งขึ้นจะส่งผลก่อให้เกิดกิจกรรมการค้าชายแดนและการเปิดตลาดการค้า
ใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้าสิ่งทอเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรและการบริการอ่ืนๆทำให้มูลค่าการค้าและ           
การท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
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 4.3 พัฒนาตลาดชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและ           
ด่านบ้านฮวกเป็นประตูการค้าประตูคมนาคมขนส่งและประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 
1. ความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย – สปป.ลาวตามแนวชายแดนมีความต่อเนื่องกันมานาน
เนื่องจากราษฎรทั้งสองฝ่ายมีความผูกพันกันตามสายเลือดด้วยความเป็นญาติพ่ีน้องจึงทำการการค้าขายระหว่าง
บุคคลกลุ่มบุคคลและชุมชนจนกระท่ังรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันทำให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 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 
เป็นช่องทางท่ีติดต่อระหว่างบ้านฮวก หมู่ที ่12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับบ้านปางมอญเมืองคอบ
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-สปป.ลาว บ้านฮวก เป็นช่องทางที่ราษฎรของทั้งสอง
ประเทศสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ของทุกวันโดยไม่มีการหยุด   
พักเที่ยงและมีการจัดตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก ทั้งนี้การขออนุญาต    
เดินทางเข้า-ออกต้องให้เป็นไปตามข้อตกลงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1.2 ข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี 
 จากการประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว และ สปป.
ลาวไทยเขตเชียงฮ่อน-หงสา แขวงไชยะบุรีได้มีบันทึกการประชุมที่มีผลให้ทั้ง 2 ฝ่ายต้องปฏิบัติตามหลายประเด็น
ดังนี้ 
  1.2.1 ให้ใช้จุดกิ่วหกเป็นช่องทางเข้า-ออกระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 3 อำเภอภูซาง กับบ้าน     
ปางมอญ เมืองคอบเวลา 08.00 -12.00 น. และเวลา 13.00 – 17.00 น. (ปัจจุบันปรับเป็นเวลา 06.00 – 
18.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง) กรณีเจ็บป่วยสามารถเข้า-ออกได้ไม่จำกัดเวลาแต่ต้องผ่านจุดตรวจคนเข้า-
ออกของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายและอนุญาตให้เฉพาะราษฎรของจังหวัดพะเยากับราษฎรแขวงไชยะบุรีเท่านั้นที่ผ่าน
เข้าออกได้กำหนดเวลาเข้าออกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เกิน 2 วัน ระยะทางหรือขอบเขตให้เข้าไปแต่ละฝ่ายได้ในเขต
สุขาภิบาลเชียงคำและเขตเทศบาลเมืองคอบเท่านั้น  
  1.2.2 ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต     
ในมูลค่าไม่เกิน 30,000 กีบ หรือ 1,000 บาท  ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวโดยไม่ต้องเสียภาษี  (หากซื้อเกิน      
ต้องชำระภาษีตามกฎหมาย) 
  1.2.3 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันในการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดน 
  1.2.4 ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการรักษาหลักเขตแดนไทย-สปป.ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะ
บุรีให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ถูกทำลายให้ความรู้และดูแลประชาชนของตนให้เดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนให้ถูกต้อง 
  1.2.5 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้การร่วมมือและพัฒนาด้านกีฬาศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน       
รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขมากขึ้น 
  1.2.6 ทั้ งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกฐานะจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรและ         
ด่านประเพณีปางมอญเป็นด่านท้องถิ่นโดยเห็นชอบนำเสนอรัฐบาลของแต่ละฝ่ายพิจารณา 
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2. สถานการณ์การค้า 

 สำหรับจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับบ้านปางมอน   
เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี ถือเป็นประตูยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงไทยกับ สปป.ลาว ผ่านเมืองสำคัญทั้งไซยะ
บุลี อุดมไชย และหลวงพระบาง ด้วยระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร เป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการค้า 
และการลงทุนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ได้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสินค้าและ
ประชาชนจากทั้งสองประเทศจะสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกฎหมาย
ภายในประเทศรองรับในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก        
ถือเป็น Hub การเชื่อมต่อที่สำคัญของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจาก สปป.ลาว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง
กับจีนตอนใต้ เมืองเชียงรุ้ง และคุนหมิง ผ่านจุดผ่านแดนบ่อเต็น – โมฮันโดยใช้เส้นทาง R3A และสามารถยกระดับ
การเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับเมืองเดียนเบียนฟู และฮานอย ผ่านจุดผ่านแดนเมืองขัว (ขวา) – เดียนเบียนฟู โดยใช้
เส้นทาง R2 และมุ่งสู่เมืองฮานอย ทั้งนี้ โดยมีระยะทางที่สั้นกว่าการเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ    
จังหวัดเชียงราย และจุดผ่านแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน  
 ทั้งนี้ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ถือเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยง Supply Chain จากกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่
ส่วนกลางของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ กับ สปป.ลาว ได้ในระยะทางที่ใกล้กว่าจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และ
ห้วยโก๋น เนื่องจากจังหวัดพะเยาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมหลักของภาคเหนือ ทั้งข้าวโพด ลำไย และข้าว ทั้งยังเป็นจุด
เชื่อมต่อด้านการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่จะข้ามมารับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทดแทน
การขาดแคลนแรงงานในฝั่งไทยได้เป็นอย่างดี และยังถือเป็นประตูสำคัญสำหรับการกระจายสินค้าไทยผ่านการข้าม
แดน  เข้ามาฝั่งไทยของชาว สปป.ลาวลาว เพ่ือจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดเชียงคำ และ Tesco 
Lotus สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
  สินค้าส่งออกที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง (61%) พลังงาน
ไฟฟ้า (16%) เหล็กเส้น (15%) และเครื่องอุปโภคบริโภค (2%) และสินค้านำเข้าที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
ปี 2562 ได้แก่ หินปูนบด (54%) ลูกเดือย (32%) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (12%) 
  สำหรับการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ปี 2561 มูลค่า
การค้ารวม เท่ากับ 144.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 144.78 ล้านบาท (ปี  2560 มูลค่า 
289.36 ล้านบาท) หรือลดลงร้อยละ 50.03 โดยฝ่ายไทยได้เปรียบดุลการค้า 32.90 ล้านบาท และในปี 2562 
(มกราคม - กุมภาพันธ์) การค้าชายแดนระหว่างไทย - สปป.ลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกฯ มีมูลค่า 43.59 
ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 47.02 (มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2561 มูลค่า 29.65 
ล้านบาท) 
  มูลค่าการส่งออก เท่ากับ 88.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 35.36 ล้านบาท       
(ปี 2560 มูลค่า 124.10 ล้านบาท) หรือลดลงร้อยละ 28.49 สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง 
พลังงานไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2562 (มกราคม - กุมภาพันธ์) เท่ากับ 19.46 ล้าน
บาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.36 (มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2561 มูลค่า 19.01 ล้าน
บาท) 
  มูลค่าการนำเข้า เท่ากับ 55.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 109.42 ล้านบาท      
(ปี 2560 มูลค่า 165.26 ล้านบาท) หรือลดลงร้อยละ 66.21 สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ หินโม่ หินปูนบด     
ลูกเดือย ลิกไนต์ และถั่วลิสงทั้งเปลือก โดยมูลค่าการนำเข้าในปี 2562 (มกราคม – กุมภาพันธ์) เท่ากับ 24.12 
ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 126.69 (มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2561 มูลค่า 
10.64 ล้านบาท) 

         ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ 28 มีนาคม 2562 
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สถิติการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ปี 2563 – 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

สถิติการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ปี 2563 – 2564  (มกราคม – กุมภาพันธ์) 
ปี มูลค่ารวม ส่งออก นำเข้า 

2563 189,836 103,622 86,214 
2563 (ม.ค. –ก.พ.) 34,821 19,049 15,772 
2564 (ม.ค. –ก.พ.) 33,895 19,291 14,604 

 

 ปี 2564 (มกราคม - กุมภาพันธ์) การค้าขายแดนไทย - สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า รวม 33,895 
ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง 2.66% เป็นการส่งออก มูลค่า 19 291 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
1.27 % และการนำเข้ามูลค่า 14,604 ล้านบาท ลดลง 7.40 % ไทยได้ดุลการค้า 4,687 ล้านบาท ด่านการค้า
ที่มีมูลค่าการค้ารวมสูงสุด 5 อันดับแรก ไต้แก่ ด่านศุลกากรหนองคายคิดเป็นสัตส่วนร้อยละ 31.75 ของการค้ า
ชายแดนไทย - สปป.ลาว รองลงมาได้แก่  ด่านฯ มุกตาหาร (19.71 %6) ด่านฯ ช่องเม็ก (15.46 %6) ด่านฯ 
ทุ่งช้าง (12.88 %6) และด่านๆ ท่าสี่ (8.74 %) สินค้าส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันตีเซล คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.01 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด รถยนต์นั่ง (5.70 9) น้ำมันสำเร็จรูปอ่ืนๆ (5.64%) ทองคำ     
ยังไม่ได้ขึ้นรูป (100 %) และสินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ (3.94 %6) สินค้านำเข้าที่สำคัญ 5 อันตับแรก ได้แก่ เชื้อเพลิง
อ่ืนๆ (ไฟฟ้า) คิดเป็นสัตส่วน ร้อยละ 60.62 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด ผักและของปรุงแต่งจากผัก (19.51%) 
เครื่องรับ-ส่ง สัญญาณและอุปกรณ์ (5.179) ปูนชิเมนต์ (2.56 8) และเครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ฯ (221 %) 

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

ประเภท การขออนุญาต การพิจารณา อายุการลงทุน 
กิจการทั่วไป ยื่นต่อแขนงการอุตสาหกรรม

และการค้า 
ไม่เกิน 15 วันราชการ ไม่จำกัดอายุการลงทุน / 

เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด 
กิจการสัมปทาน ยื่นต่อแขนงการแผน 

และการลงทุน 
ไม่เกิน 45 วันราชการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

/ไม่เกิน 99 ปี 
กิจการการพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษและเขต 
เศรษฐกิจเฉพาะ 

แขนงการแผนการและ 
การลงทุนเพ่ือเสนอ 
รัฐบาลอนุมัติ 

- ไม่เกิน 99 ปี 

 

อำนาจในการอนุมัติการลงทุนให้สิทธิแก่นายเจ้าแขวง 
 ไม่เกิน 5 ล้าน USD 4 แขวงใหญ่คือนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต 
และแขวงจำปาสัก ไม่เกิน 3 ล้าน USD สำหรับแขวงอื่นๆ 
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นโยบายหลักของไทย 
 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. กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านทรัพย์ยากรมนุษย์ฝีมือแรงงานและการปกปักรักษาสุขภาพ        
ของพลเมือง 
 5. กิจก่อสร้างพ้ืนฐานโครงสร้าง 
 6. กิจการผลิตวัตถุดิบอุปกรณ์เพ่ือสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 
 7. กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
 

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
 1. กำไรสุทธินำไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการยกเว้นอากรกำไรในปีการบัญชีถัดไป 
 2. ส่งผลกำไรทุนและรายรับอ่ืนๆ (ภายหลังที่ได้ชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆตามกฎหมายแล้ว) 
กลับประเทศของตนหรือประเทศท่ีสามโดนผ่านระบบธนาคารที่สำนักงานในลาว 
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 3. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและอากรที่เก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องอะไหล่พาหนะการผลิต 
ทางตรงวัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้าเพ่ือแปรรูปหรือประกอบ 
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 
 4. ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อส่งออก 

 

สภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน จำแนกสังกัดและระดับการศึกษาในพ้ืนที่อำเภอ   
ภูซาง และเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวน

ครู 
จำนวนนักเรียน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1 สพป.พะเยา เขต 2 57 486 1,272 4,785 721 - 6,878 
2 สพม. เขต 36 3 223 - - 2,101 1,847 3,948 
3 สช. 7 198 558 1,588 181 89 2,416 
4 กศน. 2 48 - 171 557 735 1,462 

รวม 69 955 1,830 6,544 3,560 2,671 14,704 
กระทรวงมหาดไทย 
5 เทศบาล/อบต. 45 176 1,544 - - - 1,544 
สำนักงานพระพุทธฯ 
6 รร.ปริยัติธรรม

แผนกสามัญ 
2 40 - - 133 71 204 

รวมทั้งสิ้น 116 1,171 3,374 6,544 3,693 2,742 16,452 
 

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

ตารางแสดงข้อมูลสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ้ืนที่ชายแดน อำเภอภูซางและเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ที ่ สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวนครู/
คณาจารย ์

จำนวนนิสิต/นักศึกษา 

ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

รวม 

1 สอศ. 1 35 563 238 - - - 701 
2 สกอ. - - - - - - - - 

รวม 1 35 563 238 - - - 701 
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บทที่ 2 
สภาพปัญหาทางการศึกษาของพื้นที่ 

 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวรวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) สภาพ
ชุมชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง บางพ้ืนที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมาก มีปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ      
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี โดยสภาพปัญหาของพ้ืนที่ มีดังนี้ 
1. สภาพปัญหาการจัดการศึกษา จำแนกสภาพปัญหาเป็นรายด้าน ดังนี้  
 1.1 ด้านผู้เรียน 
  1) เนื่องจากผู้เรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่งผลให้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่คล่องและมีปัญหาการสื่อสารระหว่างนักเรียนไทยผู้เรียนต่างชาติพันธุ์ และผู้เรียนประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ 
  3) ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่องทางในการเรียนรู้ 
  4) จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคันมีค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปประกอบ
อาชีพต่างถ่ินค่อนข้างบ่อย 
  5) ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีน้อย 
  6) ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษา 
ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  7) ผู้เรียนขาดทักษะชีวิต อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 
 1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการกำลังคนในพ้ืนที่ ตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ 
  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 วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรขาดแคลน          
ไม่ทันสมัย 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 พ่อแม่
แยกกันอยู่รวมทั้งผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา 
  2) ประชาชนมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีหลายเชื้อชาติ บางส่วนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ  
  3) กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสาร 
  4) ประชาชนไม่รู้กฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
  5) ค่านิยมของผู้ปกครองยึดติดการศึกษาสายสามัญและไม่เข้าใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 
 2.3 ด้านความม่ันคง 
  1) มีปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน 
  2) ประชาชนยังมีความเข้าใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3) มีปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
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 2.4 ด้านการคมนาคม 
  1) ในบางพื้นที่มีการคมนาคมไม่สะดวก เป็นพื้นที่สูง พ้ืนที่ภูเขา ห่างไกล ไม่มีรถประจำทาง 
  2) การสื่อสารโทรคมนาคมทำได้ลำบาก 
  

 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 
กรอบสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566-2570) จังหวัดพะเยา 
1. วิสัยทัศน์ 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค   
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 66 67 68 69 70 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ 

การธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและ
ก า ร ยึ ด มั่ น ใน ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเพ่ิมข้ึน 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
การดำ เนิ น ชี วิ ต ต ามห ลั กป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ ร่ วมกัน ในสั งคม       
พหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย 

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

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับ  
ชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน   
ยาเสพติด 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุ กระดับ
การศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเพติด 

100 100 100 100 100 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 เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงาน
ทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำที่สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่
ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ งผู้ ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ า ชี พ /          
การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถ   
นำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหน่วยงาน
ภายนอกที่ เข้ามาร่วมในการฝึกอาชีพ/     
การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 

80 85 90 95 100 สอศ. สกอ. 
กศน. 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีงานวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม   
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

5 5 5 5 5 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 66 67 68 69 70 
1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
ผู้ เรี ย น ระดั บ ก า รศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน           
ในจังหวัดชายแดนลดลง 

4 3 2 1 0 สพฐ. สช. กศน. 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

3. ร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
การส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัย
และวัฒนธรรมการทำงานที่ พึงประสงค์     
ให้ เป็ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่ ส ำคั ญ ข อ งค น        
ในสังคมไทย 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา   
ขั้ น พ้ื น ฐ าน ที่ มี น้ ำห นั ก แ ล ะส่ ว น สู ง       
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ   

ของคนในสังคมไทย 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 66 67 68 69 70 
1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากร   
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ ย  O-Net, N-Net   
และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. กศน. 
สช. 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

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

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน    
ในพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

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

ประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ   

ต่าง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทุกวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1. ร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม   
ก ารอนุ รั กษ์ ท รัพ ย าก รธ รรมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ    
การเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1. ร้ อยล ะขอ งสถาน ศึ กษ าที่ มี คุณ ภ าพ      
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

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

2. ร้อยละของสถานศึ กษาที่ มี เครือข่ าย       
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

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

แนวทางการดำเนินงาน 

1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีจำนวนและศักยภาพ

เพียงพอ 
4. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดำเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบ        

ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 
6. กำหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
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บทที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ 

 เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2565  จังหวัดพะเยา บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนด
โครงการกิจกรรม และงบประมาณ ที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการสร้างจิตสำนึกความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา  

30,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ 
- จัดกิจกรรมบวชบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ 

50,000 สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพะเยา 

(รร.วัดม่วงชุมวิทยา) 
3 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

- จัดกิจกรรมวันสำคัญ 
17,000 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 

4 โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนงานคณะสี 
- กิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

54,550 
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2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

13,000 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

(กศน.อ.ภูซาง) 3 โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านฐานการเรียนรู้ 
- จัดอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4,500 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา 
(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 5 โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและชาติพันธุ์ 

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาแก่ผู้เรียน 
9,000 

6 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  
ประจำปีงบประมาณ 2565 
- จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

1,000  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

 

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
  - ไม่มี 
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4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการโรงเรียนสีขาว 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

17,800 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 
(รร.ภูซางวิทยาคม) 

2 โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานระดับชั้น 
- กิจกรรมพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 

15,120 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 

3 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
- จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

68,500 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

รวมโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน  13 โครงการ  งบประมาณ 380,470 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของโรงเรียน 
- จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร 

10,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.เชียงคำวิทยาคม) 
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

- จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร 
2,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา 
(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

3,000,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 1 อำเภอ  1 อาชีพ 

180,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอภูซาง 
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียน  

139,600 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

(กศน.อ.ภูซาง) 4 โครงการภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารเพื่ออาชีพ 
- จัดอบรมภาษาต่างประเทศเน้นการสื่อสารให้ผู้เรียน 

11,700 
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2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

50,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 
(รร.ภูซางวิทยาคม) 

6 โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 
- จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับผู้เรียน 

21,700 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา 
(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 7 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

- จัดกิจกรรมชุมนุมให้ผู้เรียนตามความสนใจ 
12,000 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
- สรรหา/คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญสอนให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 
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4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม   ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
- จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและสร้างสิ่งประดิษฐ์  

3,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนางานส่งเสริมงานวิจัยและสื่อนวัตกรรมฯ 
- จดักิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและสื่อนวัตกรรม 

6,500 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 

รวมโครงการในยุทธศาสตร์ที ่2 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 3,446,500 บาท 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการประเมิน 

20,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- จัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง 

1,200 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 
3 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 

- จัดกิจกรรมรักการอ่าน 
3,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา 
(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 
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2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 

3,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับครูผู้สอน 

65,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
 

19,800 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

4 โครงการ Open House (เปิดบ้านวิชาการ) 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ 

4,500 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 

5 โครงการทัศนศึกษา 
- จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 

115,200 

6 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน 

4,500 

7 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

45,000 

8 โครงการพัฒนางานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1,000 
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3. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา 

25,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศ 36,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 
3 โครงการโรงเรียนสุจริต 27,000 
4 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ไม่ใช้งบประมาณ 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

- จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม /กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ / กิจกรรมตักบาตร ฟังธรรม 
51,500 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา 
(รร.ภูซางวิทยาคม) 

 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

5,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 

รวมโครงการในยุทธศาสตร์ที ่3 จำนวน 17 โครงการ  งบประมาณ 426,700 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวยัเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนางานแนะแนว 
- กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ / กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

12,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 2 โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 28,200 
 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- จัดอบรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 กิจกรรม Distance learning information technology :DLIT การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการใช้สื่อ DLIT 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพะเยา 

(รร.วัดม่วงชุมวิทยา) 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 50,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 
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3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนผู้สนใจทั่วไป (108 อาชีพ) 
 

100,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 
โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

250,000 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

(กศน.อ.เชียงคำ) 
3 

โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ได้รับโอกาสในการเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

60,000 

4 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 9,990 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 
5 โครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรียน 1,000 
6 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ (ICT) 27,000 

 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มคีุณภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  

80,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 564,025 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

รวมโครงการในยุทธศาสตร์ที ่4 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 1,192,215 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 

20,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้เรียนด้านการพัฒนาสังคม 

40,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

3 กิจกรรมบวชป่า 
- จัดกิจกรรมบวชป่าเพ่ืออนุรักษ์ต้นไม้ในป่าชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพะเยา 

(รร.วัดม่วงชุมวิทยา) 
4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา 
(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 

5 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4,500 
  

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล 5,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 12,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตร 

4,000 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 
4 โครงการพัฒนาฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

- กิจกรรมพัฒนางานสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
- กิจกรรมพัฒนางานตกแต่งอาคารสถานที่ 

18,570 

รวมโครงการในยุทธศาสตร์ที ่5 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 106,070  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

20,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาฝ่านแผนงานและประกันคุณภาพ  
- กิจกรรมรองรับการประเมินทั้งระบบ กิจกรรมประเมินการตรวจสอบสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนา
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมงานควบคุมภายในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนางาน
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนางานเทคโนโลยีบริหารการศึกษา 

80,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
- สรรหา/คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

10,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

(รร.ฝายกวางวิทยาคม) 3 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 16,291 

รวมโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 5 โครงการ    งบประมาณ 136,291 บาท 

 

รวมโครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน  69  โครงการ งบประมาณ 5,688,246บาท 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการสร้างจิตสำนึกความรักสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้นักเรียน นักศึกษา  

ครูผู้สอนและ
นักศึกษา/

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

ม.ค – ต.ค. 
2564 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีจิตสำนึกรัก
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

30,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

2 โครงการบรรพชาและอุปสมบท 
ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ 
- จัดกิจกรรมบวชบรรพชาและอุปสมบท
ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ 

รร.วัดม่วงชุม
วิทยา 

1 – 10 
เม.ย. 2565 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
บรรพชาและอุปสมบท 
ภาคฤดูร้อน 

50,000 งบบริจาค รร.วัดม่วงชุม
วิทยา 

3 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตร 
- จัดกิจกรรมวันสำคัญ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564  
-ก.ย. 2565 

ร้อยละของนักเรียนได้รับ
ความรู้เรื่องวันสำคัญ 

17,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

4 โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานคณะสี 
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
และสภานักเรียน งานส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564  
-ก.ย. 2565 

ร้อยละของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ 

54,550 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 
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2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ 

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนกศน./
กศน.อำเภอ 

เชียงคำ 

ต.ค.2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน       
ทีเ่ข้าร่วมอบรมมีความรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

80,000 สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

2 โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริม 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนกศน./
กศน.อำเภอ 

ภูซาง 

3 - 4 
กุมภาพันธ์ 

2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีความรู้เกี่ยวกับ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างถูกต้องและนำมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตและพัฒนาสังคม 

13,000 สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 
ฐานการเรียนรู้ 
- จัดอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนกศน./
กศน.อำเภอ 

ภูซาง 

6 มกราคม 
2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และนำไปปรับใช้       
ในชีวิตประจำวันได้ 
อย่างเหมาะสม 

20,000 สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 
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2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษกิจพอเพียง 

4,500 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

5 โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านล้านนาและชาติพันธุ์ 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา 
แก่ผู้เรียน 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักเรียน     
มีความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนา 
 

9,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

6 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  
ประจำปีงบประมาณ 2565 
- จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ 
ชาติไทย 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักศึกษา    
มีความรู้ในวิชาหน้าที่
พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
 

1,000  สอศ. วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

 
 
3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

- ไม่มี 
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4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย :บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 

 

โครงการโรงเรียนสีขาว 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

นักเรียน/ 
รร.ภูซางวิทยาคม 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักเรียน      
มีความรู้และต่อต้าน 
ยาเสพติดและได้รับ 
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

17,800 สพฐ. รร.ภูซาง
วิทยาคม 

2 โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานระดับชั้น 
- กิจกรรมพัฒนางานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและเอดส์ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักเรียน      
มีความรู้เรื่องยาเสพติด 
และได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
 

15,120 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

3 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
- จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักศึกษามี
ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

68,500 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 13 โครงการ 380,470 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของโรงเรียน 
- จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร 

ครูผู้สอน/ 
รร.เชียงคำ
วิทยาคม 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของครูผู้สอน 
มีความรู้ในการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
ของโรงเรียน 

10,000 สพฐ. รร.เชียงคำ
วิทยาคม 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร 

ครูผ้สอน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของครูผู้สอน 
มีความรู้ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

2,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบ

บูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน 
สร้างรายได้ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักศึกษา 
มีเครือข่ายพัฒนาอาชีพ 
สร้างโอกาส สร้างงาน 
และสร้างรายได้ 

3,000,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 1 อำเภอ  1 อาชีพ 

ผู้เรียนกศน./
กศน.อำเภอ 

เชียงคำ 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

180,000 สำนักงาน 
กศน. 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 
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2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.

อำเภอภูซาง 
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียน  

ผู้เรียนกศน./
กศน.อำเภอ 

ภูซาง 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
นำความรู้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

139,600 สำนักงาน 
กศน. 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

4 โครงการภาษาต่างประเทศด้านการ
สื่อสารเพื่ออาชีพ 
- จัดอบรมภาษาต่างประเทศเน้นการ
สื่อสารให้ผู้เรียน 

ผู้เรียนกศน./
กศน.อำเภอ 

ภูซาง 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสาร 

11,700 สำนักงาน 
กศน. 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

5 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

นักเรียน/ 
รร.ภูซางวิทยาคม 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักเรียน  
มีความรู้และได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

50,000 สพฐ. รร.ภูซาง
วิทยาคม 

6 โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 
- จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะอาชีพระยะสั้น
ให้กับผู้เรียน 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของนักเรียน 
มีอาชีพและสามารถ
นำไปใช้ได้จริง 

21,700 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

7 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตร 
- จัดกิจกรรมชุมนุมให้ผู้เรียนตาม
ความสนใจ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค. 2564 
-ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน  
มีกิจกรรมชุมนุม 
ตามความสนใจ 

12,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 
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3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้

ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
- สรรหา/คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญสอนให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค. 2564  
-ก.ย.2565 

 

ร้อยละของนักศึกษา 
มีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญ 
ในการให้ความรู้ 

10,000  สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
- จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและ
สร้างสิ่งประดิษฐ์  

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค. 2564  
-ก.ย.2565 

 

ร้อยละของนักศึกษา 
นำกระบวนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
มาสร้างผลงาน 
เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ  

3,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการพัฒนางานส่งเสริมงานวิจัย
และสื่อนวัตกรรมฯ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและสื่อ
นวัตกรรม 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค. 2564  
-ก.ย.2565 

 

ร้อยละของครูผู้สอน 
ร่วมพัฒนางานวิจัย 
และสื่อนวัตกรรม 

6,500 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 12 โครงการ 3,446,500 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่  

1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  
ตามมาตรฐานการประเมิน  

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
อ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็นตามมาตรฐาน 
การประเมิน 

20,000 สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

2 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- จัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนอ่าน 
ไม่ออกเขียนไม่คล่อง 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
อ่านออกเขียนได้  
เป็นไปตามมาตรฐาน 
การประเมิน 

1,200 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

3 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมรักการอ่าน 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 

3,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 
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2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงาน/โครงการประจำปี
งบประมาณ 2565 
- ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน/โครงการประจำปี 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของโครงการ 
มีการจัดทำสรุปผล 
การดำเนินงาน 

3,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ให้กับครูผู้สอน 

ครูผู้สอน/
โรงเรียนในพ้ืนที่
อำเภอเชียงคำ 

และภูซาง 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของครูผู้สอน 
มีความรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning 
เพ่ือการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

65,000 สพฐ. สพป.พะเยา  
เขต 2 

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอภูซาง 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
อ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็นตามมาตรฐาน 
การประเมิน 

19,800 สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

4 โครงการ Open House  
(เปิดบ้านวิชาการ) 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
ไดแ้สดงผลงานวิชาการ 

4,500 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

5 โครงการทัศนศึกษา 
- จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ 
นอกห้องเรียน 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของนักเรียน 
ไดศ้ึกษาเรียนรู้ 
นอกห้องเรียน 

115,200 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 
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2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
6 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน 
นักเรียน/ 

รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีความรู้จากกิจกรรม 
การเรียนรู้สู่อาเซียน 

4,500 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

7 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
เข้าแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการของโรงเรียน 

45,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

8 โครงการพัฒนางานส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของครูผู้สอน 
จัดกิจกรรม ส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ 
พื้นที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพ

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีผลการศึกษาสูงขึ้น 

25,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
และปฐมนิเทศ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน  
เข้ารับการปฐมนิเทศ
นักเรียน 

36,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 
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3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
3 โครงการโรงเรียนสุจริต นักเรียน/ 

รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน  
เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 

27,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

4 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน  
เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่มี รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม /กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ / กิจกรรมตักบาตร 
ฟังธรรม 

นักเรียน/ 
รร.ภูซาง 
วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน  
เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 

51,500 สพฐ. รร.ภูซาง 
วิทยาคม 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ 
พื้นที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 

- กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
นักเรียน/ 

รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน  
มีสุขภาพแข็งแรง  

5,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 17 โครงการ 426,700 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนางานแนะแนว 

- กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ / 
กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีความรู้ในงานแนะแนว 

12,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

2 โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของผู้เรียน 
ร่วมพัฒนางานทะเบียน
นักเรียนและวัดผล 

28,200 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- จัดอบรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ทดสอบV-NETเพ่ิมข้ึน    

10,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 กิจกรรม Distance learning 
information technology :DLIT  
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนในการใช้สื่อ DLIT 

ครูผู้สอน/
โรงเรียน 

วัดม่วงชุมวิทยา 
 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

ร้อยละของครูผู้สอน 
มีทักษะในการใช้สื่อ DLIT  
ทีด่ีขึ้น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่มี รร.วัดม่วงชุม 
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2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบ V-NET เพ่ิมข้ึน    

50,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและ

เยาวชนผู้สนใจทั่วไป (108 อาชีพ) 
 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนมีอาชีพที่
สนใจในการเรียนรู้ 

100,000  สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

 

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน   

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียน
ที่สูงขึ้น   

250,000
 
  

สำนักงาน 
กศน. 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

3 โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้
ได้รับโอกาสในการเรียนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

60,000 สำนักงาน 
กศน. 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

4 โครงการพัฒนางานห้องสมุด นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าใช้
ห้องสมุดเพ่ิมมากข้ึน 

9,990 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 
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3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
5 โครงการพัฒนางานธนาคาร

โรงเรียน 
นักเรียน/ 

รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนมีเงินออม 
และมีทักษะการทำงาน 
ในธนาคารโรงเรียน 

1,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

6 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 
(ICT) 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้
ด้านสารสนเทศ (ICT) 

27,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ  

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนผ่านการ
ฝึกอบรมวิชาชีพได้รับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง 

80,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 

564,025 สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 13 โครงการ 1,192,215 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของคณะผู้บริหาร 
ครู บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษา ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

20,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้เรียน
ด้านการพัฒนาสังคม 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ด้านการพัฒนาสังคม  

40,000 สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

3 กิจกรรมบวชป่า 
- จัดกิจกรรมบวชป่าเพ่ืออนุรักษ์ต้นไม้
ในป่าชุมชน 

ครูผู้สอน/
โรงเรียน 

วัดม่วงชุมวิทยา 
 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมบวชป่า
เพ่ืออนุรักษ์ต้นไม้ในป่า
ชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่มี รร.วัดม่วงชุม 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
เพ่ิมข้ึนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
 

2,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

5 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนร่วมงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4,500 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 

ด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ดิจิทัล 

ครูผู้สอน/
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของครูผู้สอนมี
ความทักษะในการสร้างสื่อ
ดิจิทัล 

5,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหาร
จัดการขยะเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอภูซาง 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
คัดแยกขยะสร้างรายได้ให้
ชีวิตประจำวันได้ 

12,000 สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
เกษตร 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีทักษะในวิชาเกษตร 

4,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

4 โครงการพัฒนาฝ่ายบริการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
- กิจกรรมพัฒนางานสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ 
- กิจกรรมพัฒนางานตกแต่งอาคาร
สถานที่ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ร้อยละของผู้เรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางาน
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ งานตกแต่งอาคาร
สถานที่ 

18,570 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

รวมโครงการในยุทธศาสตร์ที ่5 จำนวน 9 โครงการ 106,070  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัดที่ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พืน้ที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของหน่วยงาน สมศ. และ
ครูและบุคลากรได้รับการ
ประเมินตนเองภายใน
สถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด  

20,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

2 โครงการพัฒนาฝ่านแผนงานและประกัน
คุณภาพ  
- กิจกรรมรองรับการประเมินทั้งระบบ 
กิจกรรมประเมินการตรวจสอบ
สถานศึกษา กอจกรรมพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมงานควบคุมภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน กิจกรรม
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ กิจกรรม
พัฒนางานเทคโนโลยีบริหารการศึกษา 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของหน่วยงาน สมศ. และ
ครูและบุคลากรได้รับการ
ประเมินตนเองภายใน
สถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

80,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
- สรรหา/คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

- ร้อยละของนักเรียน 
ได้รับความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

10,000 สอศ. วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

- ร้อยละของนักเรียน 
เป็นคนมีน้ำใจ มีจิต
สาธารณะ 

10,000 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

3 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นักเรียน/ 
รร.ฝายกวาง

วิทยาคม 

ต.ค.2564 
–ก.ย.2565 

 

- ร้อยละของนักเรียน 
มีความกล้าแสดงออกในที่
ชุมชน 

16,291 สพฐ. รร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

รวมโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 5 โครงการ    136,291 บาท 

 

รวมโครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน  69  โครงการ 5,688,246บาท 
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บทที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  

ประจำปีงบประมาณ 2565  จังหวัดพะเยา 
 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 256 5 จังหวัดพะเยา           
มีความมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง    
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์          
ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำและการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นชาติไทย โดยกำหนดแนวทางการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. กลไกการปฏิบัติ 
     1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
4 คณะ ดังนี้  
 1) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน   
 2) คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
 3) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค 
 4) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 
     1.2 หน่วยงานทุกระดับทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ เช่น สำนักงานศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาที่มีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้สามารถดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
     1.3 หน่วยงานทุกระดับมีการวางแผนและบูรณาการการดำเนินงานของพ้ืนที่ ในภาพรวม          
เพ่ือประสานการปฏิบัติงานอันมีเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุ งแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ปัจจุบัน 
     1.4 ส่วนราชการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประสบความสำเร็จ 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้ 
     2.1 ระดับกระทรวง โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน           
การปฏิบัติงานในระดับนโยบายและกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับคณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ ทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามผลการดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผน รวมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 
     2.2 ระดับภาค จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค และติดตามผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานระดับภาคและระดับจังหวัดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 ระดับจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒ นาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด                
และขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนตามแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการฯ ระดับภาคและระดับดำเนินงาน และศึกษา วิจัยและจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพ่ือใช้         
ในการวางแผนและการติดตามประเมินผล 



  ๘๕ 
 

 
 

 3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัด
พะเยา 
 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ แขวงไชยะ
บุลี สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัด
พะเยาดำเนินการใน 2 อำเภอ คือ อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ 
 

 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนประจำปี ระดับภาคและระดับจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2566-2570) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2565  
ระดับจังหวัด โดยจัดทำในภาพรวมของทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด แล้วจัดส่งแผน 
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เมษายน 2565 
 1.2 สำนักงานศึกษาธิการภาคจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภาค โดยจัดทำเป็นแผน
ภาพรวมของทุกจังหวัดชายแดนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค แล้วจัดส่งให้สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 
 1.3 สำนั ก งานศึ กษ าธิก ารจั งห วั ดและสำนั ก งานศึ กษ าธิ ก ารภ าค  และหน่ วยงานสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ เริ่มดำเนินการตามแผน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
 การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน 
 ศึกษาธิการภาคติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปี 
ในระดับจังหวัด 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาชายแดนประจำปีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 เดือน ให้รายงานผล         
ในภาพรวมของภาคและรายงานผลเป็นรายจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส และให้สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคสรุปรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมทุกจังหวัดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นไตรมาส โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2565 
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การลงพ้ืนที่ประสานข้อมูลการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย   
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การประชุม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระดับจังหวัด    

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน  
ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 

ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย 

*********************************************** 

กิจกรรม Walk  rally การเรียนรู้ตามฐานโรงเรียนเตรียมอาชีพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน (ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์) 
 
 
 

 

สรุปกิจกรรมการเรียนรู้และถอดบทเรียนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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คณะทำงาน 

 
 ที่ปรึกษา 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
    นางสาวประไพพร  อุทธิยา  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
    นางหัทกาญจน์  อดุลถิรเขตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

 คณะผู้จัดทำ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 
  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  (สำนักงานกศน.อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
  กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 บรรณาธิการ 

  นายขจรศักดิ ์ สีเสน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    
 ออกแบบรูปเล่ม 

  นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

http://www.phayaopeo.com 

 ๕๘๘  ม.๑๑  ต..บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ. พะเยา  ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐-๕๔๐๗-๙๘๗๒ , ๐-๕๔๐๗-๙๘๗๓   โทรสาร : ๐-๕๔๐๗-๙๘๗๔ 


