
 
 

 

 
 



 
 

 

คำนำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
การทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2561 -2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง                    
พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน ของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System 
of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 



 
 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน                  
โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย                    
ความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงิน
งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอด
รับกับมติคณะรัฐมนตรี  น โยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2560-2579 นโยบายและจุดเน้ น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country 
Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคและมีทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในตวรรษ
ที ่21  

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา                  
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง                       
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 



 
 

 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ค่านิยม  
P-STRONG 

 P = Phayao provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 
 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 
 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 
 O = Ongoing   : ไม่หยุดยั้ง 
 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 
 G = Goal    : เป้าหมาย 
 “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่ เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่ งบริการ ทำงานเป็นทีม                                      
มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับ
การเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
 2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้ เรียน                          
ในศตวรรษท่ี 21 



 
 

 

 5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน                     
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่                    
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     
การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติ 
 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่
ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง        
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบ
อาชีพ  



 
 

 

 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อ
การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็น
ปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย 
เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งหมด 23,398,430 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,055,994 
1. งบบุคลากร 19,428,882 

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ - 
1.1.1 เงินเดือน   18,048,121 

- อัตราเดิม - 
- เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ   181,600 
- เงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน 1,199,100 

2. งบดำเนินงาน 1,627,112 
 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,627,112      
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จา่ยให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) - 

(1) ค่าเช่าบ้าน 1,627,112 
2.1.2 ค่าใช้สอย  

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 
แผนงานพื้นฐาน 2,342,436 
1. งบบริหารจัดการสำนักงาน (12) 2,342,436 
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   1,950,436 
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 
2. งบลงทุน (13) - 
2.1 ค่าครุภัณฑ์   - 
2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 



 
 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

รวมงบประมาณโครงการ ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2,215,580 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง - 

กลยุทธ์ที่ 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

- 

-  
กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/
วิชาชีพ ในเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พ้ืนที่ตามตะเขบ็ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  

- 

-  
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบรหิารจัดการการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัตใิหม่ ฯลฯ) 

- 

-  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

983,300 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และ
ภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  

- 

- - 
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 

983,300 

1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
 ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 

535,000 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนว 
    ไฮสโคป (High Scope) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา 

448,300 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 769,000 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา - 

-  
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

100,000 

1) โครงการการพัฒนาและการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding 100,000 



 
 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 

344,000 

1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 60,000 
2) โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

284,000 

กลยุทธ์ที่ 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ - 
-  

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู        
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

- 

-  

กลยุทธ์ที่ 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 

315,000 

1) โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000 

2) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 191,000 

3) โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 30,000 

4) โครงการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    45,000 

5) โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 9,000 
6) โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

30,000 

กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ  

 

-  

กลยุทธ์ที่ 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - 

-  

กลยุทธ์ที่ 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

10,000 

1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

10,000 



 
 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   10,000 

กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

10,000 

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส (พิการ) 10,000 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด     
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- 

-  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  453,280 

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน 

- 

-  

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

- 

-  

กลยุทธ์ที่ 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

407,800 

1) โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา 
และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

38,900 

2) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด 

58,800 

3) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

196,580 

4) โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2564 33,600 

5) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

80,000 

กลยุทธท์ี่ 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่
ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

45,400 

1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 45,400 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

กลยุทธท์ี่ 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้า
ระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

- 

-  

กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทาง   
การศึกษาอ่ืน เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

- 

-  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 
   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546                 
หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของ
ตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำลัง
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี                
เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ       
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง                
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบ
ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ                
ที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีดำเนินงาน 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย               
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 



 
 

 

กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมาย                      
ด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
   3. ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 4. แจ้งกลุ่มและหน่วยในสังกัดจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 
ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทีผู่้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา 

 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป 

 1.1 ความเป็นมา 

 จังหวัดพะเยา เป็นเมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงล้านนาไทยเป็นเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัด
เชียงราย เดิมเป็นเพียงอำเภอรอบนอกหลายๆ อำเภอของจังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะรวมตัวกันกอตั้งเป็นจังหวัดพะเยา
เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล จะเห็นได้จากซากของสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏ ตามโบราณสถาน                
ต่าง ๆ ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแลวแต่แสดงถึงความเจริญทางด้านศิลปกรรมได้เป็น                 
อย่างดีหากยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื่อวา“ภูกามยาว” หรือ“พยาว” กอตั้งขึ้น เมื่อป พ.ศ. 1638 
โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม พระราชโอรสของ กษัตริย์แหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1700 -1799) และในยุค
สมัยพอขุนงำเมือง เป็นกษัตริย์เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีฐานะเป็นเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพยาว” 
ตอมาในป พ.ศ. 1881 เจาผู้ครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ได้สมคบกับเจผู้ครองเมืองนันทบุรี (น่าน) ยกทัพเข
าตีอาณาจักรพยาวเป็นเหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นตนมา ในป                      
พ.ศ. 2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเป็นมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวก
เขาเป็นสวนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกล่าว สงผลให้เกิดการต่อต้าน โดยขบถ              
ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ทำใหเมืองพะเยาได้รับผลกระทบไปด้วย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยวก่อความวุ่นวายจนกระทั่งเมื่อ
เหตุการณสงบลง เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกวาจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ. 2448 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ใหมีฐานะเป็นอำเภอเมือง
พะเยา ตอมาภายหลัง ป พ.ศ. 2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบ้านเมืองฝ่ายเหนือจึงสั่งให
ยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยแลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ่ ทำใหอำเภอเมืองพะเยา เป็นอำเภอพะเยา อยู่ในอำนาจ
การปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระท่ังได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในป พ.ศ. 2520 ทำใหอำเภอ
พะเยา มีฐานะเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2520 เป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย (อ้างอิง : ขรรค์ชัย 
บุญปาน,สุจินต วงษเทศ และคณะ, 2538 : ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา : สำนักพิมพมติชน) 

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา มีที่ ตั้ งและอาณาเขตอยู่ ในภาคเหนือของประเทศไทยมี ระยะทางห่ างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร 
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 

  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั ้งแต่ 300 -1,500 
เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็น                 
ป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ               
มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปันน้ำโอบ
ล้อมถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก 
ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 

  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 
วัดได้ประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080.0 มิลลิเมตร 



 
 

 

 ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1) การคมนาคมขนส่ง 
  โครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบันมีรูปแบบการขนส่งหลัก 4 รูปแบบ ได้แก่ ทางบก ทางราง ทางน้ำ      
ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด
เชียงราย ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดน่าน ทางตะวันตก         
ติดกับจังหวัดลำปางซึ่งใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงหลาย
จังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของทั้งสอง
ประเทศสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการค้า  การลงทุนและ
การท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด
และภายในจังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยามีข้อจำกัดในการคมนาคมขนส่งเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบก ดังนั้นการคมนาคม 
ขนส่งในจังหวัด ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเส้นทางและสายรอง ดังนี้ 
  สำหรับทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดพะเยา มีเส้นทางที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่  
  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เป็นทางหลวงแผ่นดิน  สายหลักของ
ภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  
  - ทางหลวงหมายเลข 120 จาก จังหวัดพะเยา – อ.วังเหนือ จ.ลำปาง – อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 
  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เป็นเส้นทางโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นทาง
หลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาผ่านอำเภอดอก
คำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ จังหวัด
เชียงราย 
  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เส้นทางดังกล่าวผ่านอำเภอจุน อำเภอ
ปง อำเภอเชียงม่วน และเข้าสู่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  
  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ผ่านอำเภอ
เชียงม่วน เข้าสู่อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคำ เป็นเส้นทาง
หลักท่ีใช้ในการเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จังหวัดพะเยาที่มีการค้าชายแดนระหว่างไทย – ลาว และ
ได้รับการยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ 
อาทเิช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง เป็นต้น 



 
 

 

  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1  เป็นเส้นทางที่แยกจากถนน             
เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริ เวณ  อ.ดอกคำใต้                   
เป็นถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที่อำเภอเชียงม่วน เส้นทางนี้สามารถช่วยย่นระยะทาง         
ในการเดินทางจากอำเภอเชียงม่วนไปยังอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทาง
ไปสู่จังหวัดน่านได้สะดวกอีกด้วย  

 

 ภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
  สัดส่วนของถนนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของโครงการ  โดย World Bank                       
ใช้สัดส่วนระหว่างความยาวของถนน (กม.) กับ พ้ืนที่ดินหักออกด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ (ตร.กม.) หรือสัดส่วนระหว่าง                  
ความยาวของถนน (กม.) กับ จำนวนประชาชน (คน) สำหรับสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชน                        
ในประเทศอินโดนีเชีย ลาว ฟิลิปปินส์ และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1995-2003 พบว่าประเทศ               
อินโดนิเชียมีสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนที่สูง รองลงมาได้แก่ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ไทย และลาว 
ตามลำดับ ดังรูปที่ ฉ-1 

 จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.7 ของพ้ืนที่  พ้ืนที่จังหวัดพะเยาส่วนที่มีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของพ้ืนที่ทั้งหมด                     
หากเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนของถนน 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 เนื่องจาก
รถโดยสารสาธารณะยังไม่มีบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การคมนาคมโดยรถส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการเดินทาง      
ซึ่งปริมาณจราจรของจำนวนรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบนเส้นทางสายรอง และสายย่อย 
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 จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพ้ืนที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ  
Logistic  และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN  มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่เป็นจุดพัก
เพ่ือการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้สะดวก  จึงเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางภาคเหนือตอนบน 2 
ของกลุ่มจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางที่เอ้ือประโยชน์ในการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้นจึงต้อง
เร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทุก ๆด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่พ้ืนที่
ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง ซึ่งจังหวัดพะเยามี ถนนเป็นรูปแบบการคมนาขนส่งหลัก              
ในจังหวัดพะเยา ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมรูปแบบอ่ืนและเพ่ือการรองรับ
การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่อไป 

 จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน 
พะเยา) ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS ผ่านทางจุดผ่อนปรนบ้านฮ
วก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดยเป็นชุมชนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่รองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) 
อาศัยอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมไทยลื้อในพ้ืนที่ กอปรกับการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการ
ส่งออก เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน การค้าชายแดน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและ                  โลจิสติกส์     

 ด้วยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเป็น
นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรและการ
เชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 



 
 

 

2555 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างถนน ซึ่งสำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - 
เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วงเงินงบประมาณ 1,390 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเมื่อด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ  
แขวงไชยะบุลี ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลแล้วจะส่งผลให้มูลค่าการค้า การลงทุนชายแดนเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
กระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะต้องมีการพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพ่ือให้มีความเหมาะสม
และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน 

 1.4 การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน ASEAN และ GMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 ภ าย ใต้ ก รอบ ค วาม ร่ ว ม มื อ ท าง เศ รษ ฐกิ จ อนุ ภู มิ ภ าค ลุ่ ม น้ ำ โข ง  (GMS) จั งห วั ด พ ะ เย า 
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
การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับเป็น 



 
 

 

“จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั้ง อำนวย                      
ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่  28 กันยายน 
2561 สำหรับให้บุคคล และพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก พร้อมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 
เล่ม 135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 
 สำหรับการเดินทางจากด่านบ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ระยะทาง 38 
กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันได้อนุญาตให้ราษฎรแต่ละฝ่าย
เดินทางผ่านจุดผ่อนปรนที่บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะ
บุลี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที่ 10,30 ของเดือนซึ่งการดำเนินธุรกิจผ่านจุดผ่อนปรนบ้านฮ
วก อำเภอภูซาง และด่านประเพณีบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
 จังหวัดพะเยาได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธ์กับแขวงไช
ยะบุลี สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับทวิภาคี                 
โดยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุลี เพ่ือร่วมกัน
ผลักดันในการยกระดับจุดผ่อนปรนฯให้เป็นด่านสากลในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
อีกสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ 
GMS อาท ิ
 1) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
 2) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  
แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
 3) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา – 
แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
 4) การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28กันยายน 
2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
 ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮ
วก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั้ ง อำนวย                   
ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 สำหรับให้บุคคล และพาหนะที่เก่ียวข้องผ่านเข้า – ออก และ
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว) 
จังหวัดพะเยาจัดงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก                      
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รวมทั้งได้กำหนดแผนการ / กิจกรรมอันจะนำให้การยกระดับจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว                 
มีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธ์กับ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับทวิภาคี 



 
 

 

จังหวัดพะเยา และแขวงไชยะบุลี มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบ                
ความร่วมมือตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุลี อาทิเช่น 
 1) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และสำรวจเส้นทาง               
การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
 2) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และแขวง                  
อุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมกัน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามชายแดน การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติเชื่อมล้านนา – ล้านช้าง สู่แขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงพระบาง 
ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2019  ณ จังหวัดพะเยา 
 นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงเพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้องกับ
เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 เพื่อดำเนินการ
แลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอ่ืน ๆ ด้วยความเสมอภาคและเอ้ืออำนวยประโยชน์แก่กัน 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ได้มีการเดินทางแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสอง
ประเทศ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น การประชุมร่วมกับผู้บริหารของทั้งสองประเทศ โดยต่อมาทั้งสอง
ประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Memorandum of 
Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทย - จีน ต่อไป 
 จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพ้ืนที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ 
logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปันนาถึงพะเยา ไม่เกิน 10 ชั่วโมง) และ
กระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว และ ยังสามารถเป็นจุดพัก 
เพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศ และภายในภาคเหนือ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้สะดวก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การพักรถ 
การกระจายสินค้าไปจังหวัดต่าง ๆ  และประเทศในกลุ่ม GMS 
 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่มีเป้าหมาย  
ส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และ
เงินลงทุน อย่างเสรี โดยมีสินค้า ใน 9 สาขาหลักที่สำคัญที่อยู่ภายใต้แผนงาน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร 
ประมง ไม้ ยาง สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัด
พะเยา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ที่สามารถ
เชื่อมต่อทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ GMSBIMSTEC ACMECS และ AEC สนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ใน
การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้มี                      
ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  เช่น  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัด การอนุรักษ์
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสริมสร้าง                   
ความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่  กระบวนการผลิตทางการเกษตร               
โดยเน้น ความปลอดภัย เพ่ือสร้างจุดเด่นและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นภายใต้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สังคม 
วัฒนธรรม และความมั่นคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแก่การหยุดพักเพ่ือพักผ่อนและท่องเที่ยว
ในรูปแบบใหม่ 
 

 1.5 การไฟฟ้า 
 การบริการด้านการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 173,321 ครัวเรือน และ                    
มีครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย กฟภ. และไม่มีไฟฟ้าใช้ 70 ครัวเรือน ซึ่งแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอ               
แม่ใจ และอำเภอภูกามยาว  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจุน พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอจุน  อำเภอเชียงม่วน  และอำเภอปง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคำ พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 

 

 

 1.6 การประปา 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 จังหวัดพะเยาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 การประปาส่วนภูมิภาค              
ที่ให้บริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แห่ง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
ประกอบด้วย 
 1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา  
  (1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา บริการน้ำประปาแก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ และ
อำเภอภูกามยาว โดยใช้ แหล่งน้ำดิบจากกว๊านพะเยา และแม่น้ำงาว พ้ืนที่ให้บริการ 57 ตารางกิโลเมตร  จำนวนผู้ใช้
น้ำทั้งหมด 24,453 ราย  แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 20,967 ราย ราชการ จำนวน 285 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 
จำนวน 2,306 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 25 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 870 ราย  
  (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบจาก กว๊านพะเยา ระบบการผลิตน้ำแบบ FLOATATION 
เป็นแห่งแรกของ กปภ. กำลังผลิตสูงสุด ถังละ 750 ลบ.ม./ชม.  รวม 2 ถังผลิตได้ 1,500 ลบ.ม./ชม.  
  (3) กำลังผลิตปัจจุบัน รวม 26,000 ลบ.ม./วัน (11,000 ลบ.ม./ช.ม.) 
   ปริมาณน้ำผลิตจริง       -    เฉลี่ย 24,240 ลบ.ม./วัน  
   ปริมาณน้ำผลิตจ่าย       -    เฉลี่ย 21,000 ลบ.ม./วัน 
  (4) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา (แม่ข่ายพะเยา) 
   พ้ืนที่ให้บริการ : อ.เมือง อ.ดอกคำใต้ อ.ภูกามยาว 
   ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ : 21.6 ตารางกิโลเมตร 
   จำนวนผู้ใช้น้ำ : 23,503 ราย 
   กำลังการผลิต : 1,000 ลบ.ม. / ชม. 
   แหล่งน้ำดิบ : กว๊านพะเยา 
   ลุ่มน้ำ : โขง 
   ความจุลำน้ำ : 55.65 ล้าน ลบ.ม. 
 2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน  
  (1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน บริการน้ำประปาแก่ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงคำ 
โดยใช้ แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำจุน น้ำแม่ลาว ลำน้ำแวน ลำเหมืองฝายกวาง สระเก็บน้ำบ้านหนอง ลำน้ำจุน และสระ
เก็บน้ำบ้านหัวขัว พ้ืนที่ให้บริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,680 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย 
จำนวน 5,130 ราย ราชการ จำนวน 99 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 1,190 ราย ธุรกิจ
ขนาดใหญ ่จำนวน 243 ราย และ อุสาหกรรม จำนวน 4 ราย 
  (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ  
  - ลำน้ำจุน (ปัจจุบันระดับน้ำต่ำไม่สามารถสูบได้) สูบกักเก็บน้ำไปยังสระพักน้ำดิบบ้านหัวขัว 
ปริมาณความจุ 450,000 ลบ.ม. 
  - ลำน้ำงิม  
  - ลำน้ำแวน (ปัจจุบันระดับน้ำต่ำไม่สามารถสูบได้) และลำน้ำลาว (ปัจจุบันระดับน้ำต่ำ                     
ไม่สามารถสูบได้) ไปยังสระพักน้ำดิบบ้านหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม.  
  (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
  - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจุน  กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำประปา 1,100 ลบ.ม./วัน 
  - สถานีผลิตน้ำปง กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 1,000 ลบ.ม./วัน 



 
 

 

  - สถานีผลิตน้ำเชียงคำ กำลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 1,600 ลบ.ม./วัน 
 ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน , สิงหาคม 2563 
 

 2. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 780 หมูบ้าน 72 การปกครองสวนทองถิ่น  
รายละเอียดดังนี้ 

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 

  2.2 จำนวนประชากร 
  จังหวัดพะเยามีจำนวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เป็นเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 240,977 คน  
มีจำนวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่ที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
อำเภอเมืองพะเยา ส่วนพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2561 – 2563   
 

 
ที ่

 
อำเภอ 

จำนวนประชากร 
2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 อำเภอเมืองพะเยา 21,662 22,908 44,570 60,229 64,426 124,655 59,721 64,093 123,814 
2 อำเภอเชียงคำ 38,380 38,950 77,330 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 
3 อำเภอดอกคำใต้ 33,567 35,776 69,343 33,385 35,566 68,924 33,063 35,276 68,339 
4 อำเภอปง 26,345 26,376 52,721 26,140 26,282 52,422 26,101 26,277 52,378 
5 อำเภอจุน 23,923 25,752 49,675 23,727 25,596 49,323 23,691 25,527 49,218 

6 อำเภอแม่ใจ 16,412 17,239 33,651 16,293 17,138 33,431 16,164 17,090 33,254 
7 อำเภอภูซาง 15,898 16,310 32,208 15,886 16,310 32,196 15,946 16,368 32,314 

8 อำเภอภูกามยาว 10,104 11,030 21,134 10,046 11,053 21,099 10,063 11,034 21,097 
9 อำเภอเชียงม่วน 9,302 9,394 18,696 9,222 9,338 18,560 9,206 9,322 18,528 

รวม 232,129 243,086 475,215 230,476 214,880 472,356 229,068 240,977 470,045 

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 



 
 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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 

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 



 
 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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 มากกว่า

100 ปี 
8 21 29 

  2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งสิ้น  498 แห่ง ประกอบด้วยวัดใน
พระพุทธศาสนา จำนวน 478 แห่ง  โบสถ์คริสต์ จำนวน 19 แห่ง และมัสยิดจำนวน 1 แห่ง โดยอำเภอเมืองพะเยา              
มีจำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 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 
อ่ืน ๆ 58 74 132 0.04 



 
 

 

ศาสนา 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

 ประชากรจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 304,516 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,966 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 อ่ืน ๆ 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 ควรเพ่ิมมูลค่า  โดยการบูรณาการ                      
การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ร่วมสืบสาน อนุรักษ ์ประเพณี วัฒนธรรม และจัดกระบวนการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร โดยการจัดระบบบริหารจัดการ รวมถึงมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากในอนาคต และมีมาตรการในการลดปัญหาสังคมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสงบสุขต่อไป 

  2.4 สาธารณสุข 

   2.4.1 ลักษณะประชากรจังหวัดพะเยา  
 จังหวัดพะเยามีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 471,253 คน  อัตราส่วนเพศ
ชาย:เพศหญิง เท่ากับ 1:1.05  อัตราเกิดน้อยกว่าอัตราตายมาตั้งแต่ ปี 2541-2559 อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ           
ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ -0.24 ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของจังหวัดพะเยาเปลี่ยนไป โดยดูจากพีระมิด
ประชากรของจังหวัดพะเยาที่คาดการณ์จากปี 2542 -ปี 2573 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พีระมิดประชากรฐานกว้างมาเป็นพีระมิดฐานแคบ  จังหวัดพะเยา จึงมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ 
โดยในปี 2560 อัตราประชากรผู้สูงอายุจะอยู่ที่ร้อยละ 19.07 (60ปีขึ้นไป) และ ร้อยละ 11.16 (65 ปีขึ้นไป)                      
ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 18.3) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนพะเยา ในปี 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อยู่ที่                 
75.2 ปี (อายุคาดเฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศ 74.8 ) 
 เมื่อนำอายุขัยเฉลี่ยมาปรับด้วยสุขภาพ (Health Adjust Life  Expectancy : HALE) ซึ่งเป็นการวัด
สถานะสุขภาพ ของประชากรโดยนำเรื่องของทั้งการตายและป่วย มาร่วมพิจารณาพบว่า ในปี 2560 พบว่าประชากร
จังหวัดพะเยามีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนจากปี2559 (65.2)  
 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ปี 2562 
 

หน่วยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

รพ.พะเยา รพท. S ใหญ่ 364 73-92 96 11-14 13 26-32 29 406-504 400 

รพ.เชียงคำ รพท. M1 188 47-60 34 14-17 11 18-23 21 218-270 224 

รพ.จุน รพช. F2 34 13-16 10 6-7 5 6-8 6 51-63 49 

รพ.เชียงม่วน รพช. F2 15 7-8 8 3-4 3 4-5 4 32-40 37 

รพ.ดอกคำใต้ รพช. F2 55 16-19 9 9-11 6 7-8 7 57-71 70 

รพ.ปง รพช. F2 28 14-16 8 7-8 6 6-7 6 43-54 47 

รพ.แม่ใจ รพช. F2 19 8-10 8 3-4 3 7-8 6 32-40 40 



 
 

 

หน่วยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

รพ.ภูกามยาว รพช. F3 0 3-3 1 2-3 2 2-2 2 24-30 4 

รพ.ภูซาง รพช. F3 0 3-3 1 3-3 2 2-2 2 24-30 6 

รวม 203-227 175 58-71 51 78-95 83 887-1102 887 

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2562 

2.4.2 สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากพีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นได้ว่า ปี 2562 จังหวัดพะเยามีจำนวนวัยกำลัง
แรงงานค่อนไปทางวัยสูงอายุอยู่มาก 

 ปัจจุบัน พะเยา “เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)” 
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ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากแผนภูมิแท่ง จะเห็นได้ว่า วัยแรงงานของ อำเภอดอกคำใต้ 100 คน ต้องรับภาระ ด้านเศรษฐกิจ
ดูแลเด็กและผู้สูงอายุเกือบ 55 คน โดยเป็นภาระดูแลผู้สูงอายุสูงถึง 36 คน การกำหนดนโยบายจึงต้องมองไปในเรื่อง
ของการดูแลผู้สูงอายุ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ขณะที่วัยแรงงานของ อำเภอปง 100 คน                 
ต้องรับภาระด้านเศรษฐกิจดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 52 คน โดยเป็นภาระดูแลเด็กถึง 25 คน แต่อย่างไรก็ดีเด็ก                        
ใน อำเภอปงก็จะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงาน การกำหนดนโยบายต้องมองไปในเรื่องการดูแลเรื่องการศึกษา 
ตำแหน่งงาน โครงสร้างประชากรโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ จึงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ทางสังคม ทำให้สามารถ
วางแผนรับมือภาวะทางส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตได้ 

 3. ขอมูลเศรษฐกิจ 
  3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
 จังหวัดพะเยามี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  32,738 ล้านบาท สำหรับสาขาท่ีมีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่า 13,998 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนตัวและของในครัวเรือน มีมูลค่า 3,516 ล้านบาท สาขาการศึกษา มีมูลค่า 3,349 ล้านบาท สาขา
ตัวกลางการเงิน มีมูลค่า 2,217 ล้านบาท และสาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ    
มีมูลค่า 2,043 ล้านบาท  โดยจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน เท่ากับ 78,974 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 13 
ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและลำดับที่ 52 ของประเทศ 
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เกษตรกรรม การล่า
สัตว ์

และการป่าไม้
13,998

การขายส่ง
การขายปลีก

3,516
สาขาการศึกษา 

3,349

สาขาตัวกลางการเงนิ 
2,217

การประกันสังคม
2,043

อุตสาหกรรม
1,727

บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์

1,433

การบริการด้านสุขภาพ
และสังคม

1,208

การก่อสร้าง
1,159

การขนส่ง และการ
คมนาคม

693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
463

การใหบ้ริการชุมชน 
บริการอ่ืนๆ

443

ประมง
179

ลูกจ้างในครัวเรือน
129 โรงแรมและภัตตาคาร

113เหมืองแร่และเหมือง
หนิ
68

 แผนภูมิ แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา จำแนกตามสาขาการผลิต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   3.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

               จังหวัดพะเยามีป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 15 ป่า (ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง) มีเนื้อที่ 2 ,545,537.50 
ไร่ (โดยมีป่าสงวนแห่งชาติที่มีพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย จำนวน 3  ป่า)  ป่าสงวนแห่งชาติ (ตามท้าย
กฎกระทรวง) 2,837,561.32 ไร่  ปี พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 1,992,209.93 ไร่ ประมาณ ร้อยละ 51.50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด (ที่มา : จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม สถิติกรมป่าไม้, ปี 2561) 

ตารางแสดง พื้นที่ป่า จังหวัดพะเยา 

ปี พ.ศ. 
เนื้อที่ป่า ร้อยละของพ้ืนที่ 

ทั้งหมดของจังหวัด ตารางกิโลเมตร ไร ่
2557 3,213.84 2,008,648.00 51.93 
2558 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2559 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2560 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2561 3,214.14 1,992,209.93 51.50 

 

 



 
 

 

ตรางแสดงรายช่ืออุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ รายช่ืออุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ เนื้อที่ (ไร่) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร่) 
1 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง -ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่สาน ป่าแม่ใจ 

-ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือท้องที่อำเภอแม่ใจ 
และอำเภอเมืองพะเยา 

125,525 125,525 

2 อุทยานแห่งชาติภูซาง ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 

178,050 144,149.62 

3 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม -ป่าแม่ปืมและป่าดงประดู ่
-ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง 
-ป่าแม่ฮ้องป๋อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
ท้องที่อำเภอแม่ใจ ,อำเภอเมืองพะเยาและ
อำเภอภูกามยาว 

219,266 77,4125.50 

4 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง -ป่าแม่ยม,ป่าแม่ตำ 
-ป่าแม่ร่องขุย 
ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วนและอำเภอ
ดอกคำใต ้

538,125  

รวม 1,060,966 885,212.10 
1 วนอุทยานร่องคำหลวง -ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือ ท้องที่ต.แม่นาเรือ 

อำเภอเมืองพะเยา 
3,000  

2 วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ  

3,870  

รวม 19,670  
1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอย

ผาช้าง 
-ป่าแม่ยม ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน 365,926  

2 เข ต รั ก ษ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า
เวียงลอ 

-ป่าแม่จุน 
-ป่าแม่ยม 
-ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา 
ท้องที่อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 

231,875  

3 เข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ า ทั บ
พญาลอ 

อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 9,000  

4 เข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ า ทั บ
พญาลอ 

อำเภอแม่ใจ    

รวม 606,801  
ที่มา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 



 
 

 

   3.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 สำหรับสัตว์ป่าที่พบในพ้ืนที่ มีความหลากหลายตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่                
ที่พบเป็นสัตว์ในกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ได้แก่ กระจง ค่าง ชะนี กระต่าย แมวป่า เม่น ชะมด กระรอก หมาใน 
เต่าปูลู อีเห็น อ้น กระแต่ กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก ส่วนสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกขนาดใหญ่บางส่วนลดจำนวนลง
จากการถูกล่า ซึ่งที่ยังพบอยู่ ได้แก่ เสือปลา หมีควาย เก้ง เลียงผา กวางป่า ลิง และหมูป่า นอกจากนั้นเป็นนกกว่า 
40 ชนิด เช่น นกเขาเขียว นกเขาเขียวก้านตองท้อง สีส้ม นกเปล้าธรรมดา นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกปรอดเหลือง        
หัวจุก และเหยี่ยวดง 

    3.2.3 ทรัพยากรธรณี 
 ทรัพยากรธรณีที่สำคัญในจังหวัด ที่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ถ่านหิน หินอุตสาหกรรม
และแบไรต์ ตามลำดับ   โดยมีผู้ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพ้ืนที่ จำนวน 18 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการ                     
ยื่นก่อสร้างการเปิดเหมืองถ่านหิน 11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต์ 1 ราย และมีจำนวน
โรงงานโม่ บดและย่อยหิน ที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 3 แห่ง หินใหญ่ / 820,000 ตัน 

แหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

จังหวัด จำนวนแหล่งหิน พื้นที่ (ไร่) ปริมาณสำรอง(ล้านเมตริกตัน) 
พะเยา 1 1,000 26.17 

ร้อยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพ้ืนที่ จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่ง  ถ่านหินที่
ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง อยู่ในบริเวณพ้ืนที่แอ่งเชียงม่วน  มีปริมาณถ่านหินสำรอง  62.47 ล้านตัน  โดยเป็นถ่านหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous   ทั้งนี้ ปริมาณถ่านหินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว  ถือเป็นร้อยละ 37.52 
ของปริมาณถ่านหินสำรองมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง บริเวณ
เหมืองถ่านหินเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก ที่เป็นหลักฐานของฟอสซิล                         
เอพขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุราว 13.5-10 ล้านปี หรือปลายยุคไมโอซีน
ตอนกลางเป็นฟันจำนวน 18 ซี่ และสามารถจำแนกออกได้ว่าเป็นเพศผู้ และเพศเมียของสัตว์ชนิดเดียวกัน โดยให้            
ชื่อว่า “ลูแฟง พิ เธคัส เชียงม่วนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟงที่                     
เชียงม่วน” ทำให้เชื่อได้ว่าในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางการกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หรือไพรเมตชั้นสูงที่พัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์มนุษย์ และมีศักยภาพสูงในการค้นพบฟอสซิลชนิดใหม่ๆ  เนื่องจาก            
มีแอ่งสะสมตัวของตะกอนยุคต่าง ๆ จำนวนมากและในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงบริเวณดอยแก่งหลวง-ดอยกิ่ว
แก้ม พบกระดูกซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีทั้งสภาพสมบูรณ์และแต่กหักกลายสภาพเป็นหินฝังตัวในหินทรายแป้งสี
แดง ประกอบด้วยกระดูกส่วนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์ซอโรพอด 
(Sauropod)ขนาดใหญ่คอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสาร์ยาวประมาณ 15  เมตร ซึ่งพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางซากดึกดำบรรพ์   

 



 
 

 

  3.3 คุณภาพอากาศ 
 จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาภาวะหมอกควันปกคลุมทุกปี                     
ซึ่งจังหวัดพะเยาจะประสบปัญหารุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน  คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา                    
วัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ ต.บ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัด พะเยา จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)                    
มีค่าเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม–30 เมษายน 2562 จำนวน 13 วัน 
(ค่าสูงสุด PM10  =  277 วันที่ 31 มีนาคม 2562)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากปัญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ทราบ              กันดีว่า ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง แพร่ และพะเยาเท่านั้นแต่ปัญหามลพิษทางอากาศนี้ครอบคลุม             ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และ น่าน โ ด ย มี
ส า เห ตุ ห ลั ก ม า
จากการเผาในพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ข้างทางและพ้ืนที่ โล่งต่าง ๆ                 ทำให้เกิดหมอกควันกระจายตัว
ปกคลุมทั่วไปในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและเศรษฐกิการท่องเที่ยวรวมทั้งบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ 

 

สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก 
 1. ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและ
ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้งความกดอากาศสูงทาให้อากาศปิดหมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย 
 2. กิจกรรมในพ้ืนที่ 
  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกิดการเผาจาก 
  1) การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่หากินจากการเพ่ิมขึ้นของจาพนวนประชากรและการขยายตัว
อย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยความสูงและลาดชันของพ้ืนที่ทำให้การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและ
กำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้วิธีเผา 
  2) การเผาในพ้ืนที่ป่าเพ่ือล่าสัตว์และหาของป่า (คิดเป็นร้อยละ73 ของจำนวนครั้ง ที่กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าดับไฟป่า)  
  3) การเผาในพ้ืนที่รอบป่าและลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่าพ้ืนที่ เกษตรนอกป่ามีการเพ่ิมขึ้น             
ของพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเกษตรกรจะเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุ                 
ทางการเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในป่า 

เดือน 
จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าระดบัมาตรฐาน 
2559 2560 2561 2562 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ์ 1 - - - 
มีนาคม 13 1 - 9 
เมษายน 8 - - 4 

รวม 22 1 - 13 

ค่าสูงสุด 
210 133 - 277 

(25 มี.ค.) (24 มี.ค.) (-) (31 มี.ค.) 



 
 

 

   4) หมอกควันข้ามแดน จากภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่น                          
ในอนุภูมิภาคแม่โขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งพบว่ามีการยกเลิก
และเลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย 
 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในช่วงระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 
27 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา กลุ่มโรคตาอักเสบ 2,546 คน กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 19,482 กลุ่มโรค
ทางเดินหายใจ 24,927 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 2,414 รวม 49,369 
 หมายเหตุ จำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ.2562 ได้ตัดข้อมูลผู้ป่วย Follow up ออก ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้ป่วย
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  (แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) 
  3.4 คุณภาพเสียง 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า จังหวัดพะเยามีคุณภาพเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพเสียง ในบรรยากาศทั่วไป
ที่กำหนดไว้ แหล่งกำเนิดของเสียงในชุมชนจะเกิดจากการดำเนินกิจกรรม  โดยการจราจรเป็นหลัก  ซึ่งได้แก่ รถยนต์                        
รถจักรยานยนต์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจราจรคับคั่งในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแต่ค่าเสียงมักจะเกิดตอนช่วงเช้า 
บริเวณย่านการค้า และถนน  
  3.5 ขยะมูลฝอย 
 จังหวัดพะเยา มีปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 169.51 ตัน/วัน 61,871.64 ตัน/ปี                  
โดยปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เข้าสู่ระบบการกำจัดปลายทางเท่ากับ 42,918.26 ตัน/ปี  
 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จังหวัดพะเยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด               
72 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน  37 แห่ง และ 
ไม่ให้บริการจำนวน 34 แห่ง (อบจ.พะเยาไม่ได้ให้บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียงเทศบาลเมืองพะเยา
เท่านั้นที่ให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝังกลบ
อย่างถูกวิธีการเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจ้งเผากลางแจ้งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยการทำปุ๋ยหมักและ                   
น้ำหมักชีวภาพ,การนำไปใช้ประโยชน์การขายเพ่ือรีไซเคิลหรือการจัดการแบบผสมผสาน 

 สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาพบว่ายังมีปัญหาด้านการลักลอบทิ้ งขยะ
มูลฝอยนอกพ้ืนที่ให้บริการ (พบในเขตเมืองและย่านชุมชน)ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ ขาดความรู้                   
ความเข้าใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในส่วนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้ง
ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ยังมีความขัดแย้งด้านการใช้พ้ืนที่คาบเกี่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ที่ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย แต่มีพ้ืนที่รองรับการกำจัดอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มิใช่ของตนเองทำให้
ต้องทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

 จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรมุ่งส่งเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ต้นทาง นำแนวทางการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R มาใช้ , เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ                     
ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนด้านการจัดการจัดการขยะมูลฝอย, รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ, สร้างองค์ความรู้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน 



 
 

 

 

 3.6 ด้านทรัพยากรน้ำ 

  1) แม่น้ำสายหลัก ได้แก่  
   (1) แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา และอำเภอ                  
บ้านหลวง จังหวัดน่าน ไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน ความยาวแม่น้ำช่วงนี้ ประมาณ 60 กิโลเมตรก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัด
แพร่แล้วไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแม่น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ 
   (2) แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและ
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยา วนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน
อำเภอเมืองพะเยา กิ่งอำเภอภูกามยาว อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิงจนบรรจบแม่น้ำ
โขง                 ที่อำเภอเชียงของ รวมความยาวที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ 160 กิโลเมตร 

  2) แม่น้ำสายรอง  ได้แก่  
   (1) น้ำงิม เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนอยู่ในเขตอำเภอปง ความยาวลำน้ำ ประมาณ 20 
กิโลเมตร 

  (2) น้ำควร เป็นสาขาแม่น้ำยมทางทิศตะวันออก ในเขตอำเภอปง ความยาวลำน้ำประมาณ 25 
กิโลเมตร 

  (3) น้ำปี้ เป็นสาขาแม่น้ำยมทางฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอเชียงม่วน ความยาวลำน้ำ
ประมาณ 15 กิโลเมตร 

  (4) น้ำร่องช้าง เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือไปลง                   
แม่น้ำอิงที่อำเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

  (5) น้ำจุน เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง 
ที่อำเภอจุน ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

  (6) แม่น้ำลาว เป็นสาขาของแม่น้ำอิง อยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ ไหลลงแม่น้ำอิงที่อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย มีลำน้ำสาขาท่ีสำคัญ คือ น้ำญวน น้ำแวน 

  3) ทะเลสาบ/พื้นที่ชุ่มน้ำ    ได้แก่  
     (1) กว๊านพะเยา  พ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ที่ตั้งและพ้ืนที่  ตำบลเวียง  
อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  เนื้อท่ี  20.5296  ตารางกิโลเมตร (12,831 ไร่) ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 19 ํ 09  -
13 N  และ 99 ํ 51 -56 E  ระวาง 4947 II  ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 386.40  เมตร   
  สภาพทางกายภาพ 
 กว๊านพะเยาเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ             
โดยเป็นลุ่มน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มด้านตะวันตกของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำกว๊านพะเยา 
ที่มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนในบริเวณแนวแม่น้ำอิง บริเวณนี้นอกจากมีกว๊าน
พะเยาแล้ว ยังมีหนองน้ำต่าง ประมาณ 10 แห่ง ที่มีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างหนองน้ำ และมีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่าง
กว๊านพะเยากับแม่น้ำอิง  โดยในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ำมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำเฉพาะในแม่น้ำอิงและบริเวณหนองต่าง ๆ 
  คุณค่าและการใช้ประโยชน์ 



 
 

 

 ในส่วนของคุณค่าและการให้ประโยชน์ของกว๊านพะเยา ที่เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
ตอนบน มีการใช้ประโยชน์โดยรอบกว๊านพะเยาส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ตลอดจนใช้น้ำเพ่ือการบริโภคและการเกษตร  
การประมงและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านต่าง ๆกว๊านพะเยามีความสำคัญในการช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่ด้านล่าง
ของแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ และ
เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดอยู่ในสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา จึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 
  การจัดการและการคุกคาม 
 บริเวณพ้ืนที่กว๊านพะเยาทั้งหมดและขอบกว๊านบางส่วนเป็นพ้ืนที่สาธารณะ แต่มีที่ดินโดยรอบบางส่วน
ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโฉนด   
 สถานการณ์และปัญหาปัจจุบันในกว๊านพะเยา พบว่า กว๊านพะเยาตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดิน
จากลำห้วยและการทับถมของซากพืชหรือพรรณไม้น้ำ รวมทั้งการพังทลายของดินการบุกรุกถือครอง และ                  
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ การแพร่ระบาดของพืชและสัตว์น้ำต่างถิ่น ซึ่งมีผลต่อระบบการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น 
การทำประมงผิดประเภทที่ทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นมีจำนวนลดลง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็น
การตัดเส้นทางไหลเวียนของน้ำและการวางไข่ของสัตว์น้ำ  ปริมาณน้ำลดลงเนื่องจากการตื้นเขินและน้ำต้นทุนในฤดู
แล้งมีน้อยตลอดจนคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของพ้ืนที่   
ชุ่มน้ำต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับ
นานาชาติแล้วก็ตาม จากการเสียสมดุลของระบบน้ำตามธรรมชาติและการบุกรุกทั้งจากชุมชนการขยายตัวของชุมชน
การท่องเที่ยวและสถานประกอบการซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วน 

  (2) หนองเล็งทราย 
 เป็นแหล่งน้ำจืดที่รองลงมาจากกว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอแม่ใจมีเนื้อที่  5,400 ไร่หรือ 8.64 ตาราง
กิโลเมตร  
 ประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ จากการสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ำของ                 
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย  แม่น้ำอิง  ลำน้ำสาขา  และแม่น้ำยม มีความสามารถ               
ในการเก็บกักน้ำน้อยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหล่งน้ำ ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดตะกอน
ลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากการทับถมของซากวัชพืช การก่อสร้างฝาย หรือทำนบกั้นน้ำ                   
โดยไม่มีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่ง ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียแหล่งน้ำ               
อันเป็นน้ำลำธาร จากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม การทำไร่เลื่อนลอย 
รวมทั้งการถูกไฟป่าเผาทำลาย  จนภูเขากลายสภาพเป็น เขาหัวโล้น โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาด้านตะวันออก              
เฉียงใต้ของจังหวัด เริ่มจากด้านใต้ของอำเภอดอกคำใต้เรื่อยขึ้นไปจนถึงทิศเหนือของอำเภอจุน     

 

 

  4. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 



 
 

 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 402 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 42 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 238 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 87 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 

ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 402 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 9 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

• ประเภทสามัญศึกษา 14 
• ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 
• ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 3 
• เอกชนนอกระบบ 21 

 

 

สังกัด แห่ง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 



 
 

 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 20 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลยัพะเยา 1 
- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 4 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70 
- โรงเรียนเทศบาล 17 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 1 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บา้นห้วยปุ้ม) 1 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 

ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

  สังกัด  คน 
รวมทั้งหมด 114,226 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 29,636 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9,501 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 38,538 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,397 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 19,700 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,774 
  สังกัด  คน 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8,351 



 
 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    142 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กองพุทธศาสนสถาน 757 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก 430 

ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

สังกัด คน 
รวมทั้งหมด   114,226 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 29,636 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,501 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,664 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 8,886 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 14,988 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 314 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  1,083 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  18,685 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 243 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 772 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,774 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,606 
- โรงเรียนเทศบาล 3,745 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 95 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 47 

 

สังกัด คน 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 



 
 

 

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 757 
กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 430 

ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
รวมทั้งหมด 114,226 
การศึกษาในระบบ 84,590 
ระดับก่อนประถมศึกษา 13,801 
             เตรียมความพร้อม  5,156 
             อนุบาล 1 1,654 
             อนุบาล 2 3,362 
             อนุบาล 3 3,629 
ระดับประถมศึกษา 24,498 
            ประถมศึกษาปีที่ 1 3,977 
            ประถมศึกษาปีที่ 2 4,223 
            ประถมศึกษาปีที่ 3 4,137 
            ประถมศึกษาปีที่ 4 4,070 
            ประถมศึกษาปีที่ 5 4,015 
            ประถมศึกษาปีที่ 6 4,076 
ระดับมัธยมศึกษา  26,868 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12,513 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4,216 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4,234 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4,063 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  14,355 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,646 
           มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,167 
           มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,788 
           มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,691 
 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,709 

ระดับ ปวช. 3,591 



 
 

 

ระดับ ปวส. 2,118 
ระดับอุดมศึกษา 19,423 
ปริญญาตรี 18,454 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 60 
ปริญญาโท 666 
ปริญญาเอก 243 
การศึกษานอกระบบ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพะเยา 

29,636 

ตารางท่ี 6 จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 
 

สังกัด จำนวน 
รวมทั้งหมด 7,767 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 49 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 202 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 550 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 868 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 1,355 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,089 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 64 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 99 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1,938 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 306 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 309 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ***  
- สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 753 

 

สังกัด จำนวน 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 115 



 
 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 10 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 

 



ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

เตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

236 - 834 907 916 2,893 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 

- - 316 1,983 2,271 4,570 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา 314 - - - - 314 
กระทรวงมหาดไทย  
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4,606 498 456 425 5,985 
สำนักนายกรัฐมนตรี  
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน  0 6 9 9 24 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บ้านห้วยปุ้ม) 

 0  7 8 15 

รวมทั้งหมด 550 4,606 1,654 3,362 3,629 13,801 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี  8 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา  2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 996 983 894 951 850 856 5,530 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 2,636 2,874 2,879 2,737 2,820 2,890 16,836 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 31 44 47 54 51 59 286 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 24 24 26 27 7 10 118 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 269 283 271 285 269 248 1,625 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 13 9 12 14 10 13 71 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา
(บ้านห้วยปุ้ม) 8 6 8 2 8 0 32 
รวมทั้งหมด 3,977 4,223 4,137 4,070 4,015 4,076 24,498 
 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 9  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 193 203 198 594 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

3,400 3,445 3,339 10,184 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 160 167 133 460 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 107 105 78 290 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 184 168 158 510 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 172 146 157 475 
รวมทั้งหมด 4,216 4,234 4,063 12,513 
 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จำแนกตามชั้น รายสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 284 110 90 484 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

2,434 2,292 2,220 6,946 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

117 113 107 337 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 134 117 113 364 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79 72 80 231 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 119 84 79 282 
รวมทั้งหมด 3,167 2,788 2,689 8,644 
 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

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

สถานศึกษาของรัฐ 1,017 861 894 2,772 736 717 1,453 4,225 
สถานศึกษาของเอกชน 347 242 230 819 384 281 665 1,484 
รวมทั้งหมด 1,364 1,103 1,124 3,591 1,120 998 2,118 5,709 

 ตารางท่ี 12 จำนวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเท่า 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา - - 17,750 60 649 226 18,685 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 209 - 17 17 243 
กระทรวงศึกษาธิการ        
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - - 65    65 

กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 430    430 
รวม - - 18,454 60 666 243 19,423 



 
 

 

ตารางท่ี 13 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบ  จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาปีการศึกษา 2563 

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หรือ ข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2563 
 

 

ระดับ/ประเภทการศึกษา จำนวนผู้เรียน 

รวมทั้งหมด 29,636 

การส่งเสริมการรู้หนังสือ (กศน.) 719 

การจัดการศึกษาพ้ืนที่สูง (ศศช.) 370 

สายสามัญศึกษา (กศน.) 

ระดับประถมศึกษา 683 

ระดับมัธยมศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนต้น 1,907 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,853 

สายอาชีพ 

หลักสูตรพิเศษ (สอศ.) - 

หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.) - 

วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น) (สกอ.) - 

กลุ่มการศึกษาอาชีพของ (กศน.) - 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) 7,788 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3,786 

- การศึกษาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 6,205 

- กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,325 

- โครงการตามพระราชดำริ - 

- การจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ - 



 
 

 

 
ตารางท่ี 19  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 59.34 52.36 -6.98 

ภาษาอังกฤษ 43.44 37.51 -5.93 

คณิตศาสตร ์ 43.76 37.84 -5.92 

วิทยาศาสตร์ 43.12 39.35 -3.77 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 57.78 58.54 +0.76 

ภาษาอังกฤษ 29.36 34.42 +5.06 

คณิตศาสตร ์ 32.24  28.40 -3.84 

วิทยาศาสตร์ 38.12 31.29 -6.83 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 49.53 43.80 -5.73 

สังคมศึกษา 36.18 36.70 -0.52 

ภาษาอังกฤษ 31.28 28.62 -2.66 

คณิตศาสตร ์ 32.10 26.49 -5.61 

วิทยาศาสตร์ 31.70 30.64 -1.06 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางท่ี 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2561 และ 2562 

ระดับชั้น/สาระวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ประถมศึกษา 
การประกอบอาชีพ 43.69 44.84 
การพัฒนาสังคม 44.59 46.07 
ความรู้พื้นฐาน 35.52 37.38 
ทักษะการดำเนินชีวิต 55.24 46.98 
ทักษะการเรียนรู้ 43.64 44.84 
ค่าเฉลี่ยประถมศึกษา 44.54 44.02 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
การประกอบอาชีพ 44.70 42.57 
การพัฒนาสังคม 38.96 42.87 
ความรู้พื้นฐาน 32.94 37.36 
ทักษะการดำเนินชีวิต 47.09 44.41 
ทักษะการเรียนรู้ 42.81 36.45 
ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 41.3 40.73 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การประกอบอาชีพ 43.17 43.24 
การพัฒนาสังคม 31.38 32.20 
ความรู้พื้นฐาน 27.62 30.81 
ทักษะการดำเนินชีวิต 42.12 37.59 
ทักษะการเรียนรู้ 42.23 32.40 
ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 37.30 43.90 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 21  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 
และ ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น/วิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.81  41.21  
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 31.67  38.19  
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 51.77  54.52  
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 43.92  48.60  

ค่าเฉลี่ย ปวช. 42.29  45.63  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 42.09  42.29  
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 32.78  35.16  
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 52.45  51.96  
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 39.37  39.13  

ค่าเฉลี่ย ปวส. 41.67  42.13  



 
 

 

 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในกระทรวงและจาก
ปัจจัยภายนอก พอประมวลสรุปได้ดังนี้ 
ประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปัญหา 
   1) เด็กไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดครูที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2) ขาดสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึง
และขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
   2) ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
   3) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนา 
  เต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การขาดแคลนครู 

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
  3) ขาดสื่อ อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ  
 1.3 การอาชีวศึกษา 

  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ผู้เรียนและผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   2) นักเรียนไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ภาพลักษณ์ เจตคติและค่านิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไม่ดี ประกอบกับค่าตอบแทน 
และการยอมรับในสังคมต่ำ 
 2) ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.ส่วนใหญ่ไม่ออกสู่ตลาดแรงงานมุ่งเข้าเรียนต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน  ๆทำให้ขาดแคลนแรงงานระดับกลางอย่างต่อเนื่อง 

   3) ขาดแคลนครู อาจารย์ด้านวิชาชีพ 
   4) ขาดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนากำลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาและทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็น 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 



 
 

 

 1) ปรัชญาการรับผู้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เน้นให้ผู้จบมัธยมศึกษาทุกคน
เข้าเรียนอุดมศึกษา 

   2) ผู้ตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และไม่รู้ทิศทาง 
  ความต้องการกำลังคน 
 1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
   2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
ของครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ 
 2) การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีครูย้ายเข้าออกบ่อย
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เกิดสัมฤทธิผล 
 3) กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง 

2) ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มีปัญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้านวิชาชีพ เนื่องจากไม่สามารถรับผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
 3) ในระดับอุดมศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้ง
อาจารย์ประจำส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขายังขาดคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

   4) การศึกษานอกระบบขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และครูส่วนใหญ่ 
ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) มาตรการควบคุมอัตรากำลังภาครัฐ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจาก  
การเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด 
 2) ผู้จบครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ      
ไม่สามารถเป็นครูอาชีวศึกษาได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนครู อาจารย์   ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

   3) ไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้ 
 4) ไม่มีสถาบันผลิตครูใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารย์ประจำการ     
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ
และส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 5)  เส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ด้านการวิจัยไม่ชัดเจน ไม่จูงใจให้อาจารย์     
ในสถาบันอุดมศึกษาทำการวิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 



 
 

 

3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (1)  ประเด็นปัญหา 

 1) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนของครูยังมีน้อย 
 2) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอทำให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะในการค้นคว้า เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้แก่ตนเอง
ยังทำได้น้อย 
 3) สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เอ้ือต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอนอย่างสมบูรณ์ 
 4) ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการศึกษาที่มีอยู่เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น 
Uninet, MOE Net เป็นต้น 
 5) ขาดการใช้สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือ ตำราเรียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ 

   6) ขาดหน่วยงานกลางเพ่ือดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 (2) สาเหตุของปัญหา 

  1) ครูขาดความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนำมาสร้างและใช้
บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ      
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลนครู 

   3) ขาด content และ  courseware สำหรับการทำบทเรียนเพ่ือการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  4) มีความแต่กต่างในการเข้าถึงบริการ Internet ระหว่างพ้ืนที่ในเมือง นอกเมือง ขนาดและ
ประเภทโรงเรียน 
  5) ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมทรัพยากร 
  6) หน่วยงานที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ   
เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 
 

4) ด้านการจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
   2) การจัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละหน่วยงานยังขาดความเข้มแข็ง 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ศูนย์ เด็กปฐมวัยมีจำนวนไม่ เพียงพอที่จะให้บริการในการเตรียมความพร้อม            
แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

  2) ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) ขาดการประสานและดำเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัย               
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
 



 
 

 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ขาดความเชื่อมโยงระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           
  กับการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตก่ต่างกัน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ขาดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาต่างระดับ/สังกัด และกับชุมชนท้องถิ่น อปท.และ
ภาคเอกชน 
 2)  โรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 3) ปัจจัยด้านการเมืองการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยน   
ตามนโยบายของรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง
และผลักดันอย่างจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 
หลายเรื่องต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลสำเร็จ และหลายเรื่องต้องหยุดชะงักลงไม่สามารถสานต่อได้ 

 4.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การจัดอาชีวศึกษาไม่เน้นการฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไม่เชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการเท่าที่ควร ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 2) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการทำงาน 
 3) ขาดความเชื่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษา       
ไม่สามารถดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนอาชีวศึกษาได้มากเท่าท่ีควร 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู้/การจัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ ค่าตอนแทน 

 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย์ เน้นการผลิตบัณฑิต 
 เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพไม่เข้มแข็ง 

 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยง         
กับการทำงาน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่สำคัญบางประการที่ผู้ใช้ต้องการ 

   3) การผลิตกำลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 



 
 

 

 1) การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ระบบการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ 
ทำให้ขาดความอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารและ
คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
 2) ขาดระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัยขาดระบบ
การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษา
และภาคการผลิต    
 3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ จัดอุดมศึกษาในลักษณะเป็น mass ที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพ                
โดยไม่คำนึงถึงภาวการณ์ทำงานของบัณฑิตที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อสังคมในอนาคตเป็นการผลิต
ที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
 4) การจัดสรรงบประมาณยังไม่สะท้องคุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไกกำกับ
เชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่าย 

   2) ขาดการประสานความร่วมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 2) ขาดสื่ อและวัสดุ อุป กรณ์ ส่ ง เส ริมการ เรี ยน รู้ที่ มี คุณ ภ าพหลากหลายตรง                                  
กับความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์ 

   3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายยังไม่กว้างขวางและเข้มแข็งเพียงพอ 
   4) ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ และการควบคุม 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ                      
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) มีปัญหาความพร้อมและเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริม     
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คล่องตัวและความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
4) การอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน อันได้แก ่
 4.1) การจัดการเรียนการสอน   

4.2) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้   
4.3) การให้บริการทางวิชาการ    

 5) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังไม่สามารถสนองตอบ       
ความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากข้ึน 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) การกระจายอำนาจสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาได้ดำเนินการแล้ว                        
ตามกฎหมาย แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 



 
 

 

 2) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีความเคยชินของหน่วยปฏิบัติในการรับคำสั่ง      
จากหน่วยงานส่วนกลางบ และหน่วยงานส่วนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่งการให้หน่วย
ปฏิบัติดำเนินการตามประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บุคลากรในพื้นที่ และสถานศึกษาไม่คุ้นเคย
ในระบบการบริหารแบบเป็นอิสระด้วยตนเอง บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจ
ทิศทางของหน่วยงาน 
 3) ความไม่พร้อมของระบบเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ 4 ด้าน สู่สถานศึกษาและ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) สถานบันอาชีวศึกษาบางส่วนยังไม่เป็นนิติบุคคลทำให้ไม่สามารถดำเนินภารกิจ                    
ให้สนองความต้องการทั้งของประชาชนและประเทศได้ 
 5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ยังบริหารภายใต้ระบบราชการ แม้ว่าจะได้มีความพยายาม
นำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่การดำเนินงาน
ยังไม่บรรลุผลทั้งหมด 
 6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 

6) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน        
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุน การจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคน รวมทั้งร่วมกับสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ 
ยังทำได้น้อย 
 2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพกับภาครัฐได้มาก 
 3) การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาด้วยกันเองยังมีน้อย อาทิ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น               
ทั้งในการดำเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
 4) ขาดการสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา และ  
เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ    
เห็นความสำคัญของการศึกษาและเข้ามาร่วมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังทำได้น้อย 
 2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบ่งภาระความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนยังไม่ชัดเจน 

   3) ขาดการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 3 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ 
 
กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รวมทั้งเชื่อมโยง
ข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580     
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
   10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 (รวมแผนฟ้ืนฟู และ นโยบายยกกำลังสอง) 
   11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
   12) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนด ให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563    
     13) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
     14) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   15) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
   16) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา 
   17) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
   18) ผลการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
   19) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF


 
 

 

  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง ดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน              
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ             
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับ                
การดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพคร ูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี  รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์        
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้เด็ก
เล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลด                 
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ  และระดับ
พ้ืนที่ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและ               
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 



 
 

 

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาสนับสนุน
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง                   
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา            
12 ประเด็น 16 แผนย่อย แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผน
ย่อย ดังนี้ 
  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  (6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้                  
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  



 
 

 

  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์                         
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาบริการ
ประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วม                 
ในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้อง
ดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน    
รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รวม 8 ด้าน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเป้าหมายที่1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ                          
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ประเด็นปฏิรูปที่ 1                   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ ประเด็น
ปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้าง
ภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และ
รักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน              
การทุจริตทุกข้ันตอน 
  (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในเป้าหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออก
กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้ว เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 1 ระบบ
บริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับ
ประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเป้าหมายที่ 2 สื่อ                
เป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  ประเด็น
การปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 



 
 

 

  (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่                 
การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น ประเด็นการปฏิรูปที่  5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในเป้าหมายประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยู่ใน                     
20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 
ด้านการป้องปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็นที่ 1.1) การมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่                   
1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา ประเด็นที่ 1.3) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบ               
การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่  3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล  หรือ                                   
ในสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
อาจารย์ ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ 
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครู
มีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5 ) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
   เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพ
ระบบการศึกษา  
   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามี                  
ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่องที่  7 การปฏิ รูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทั ล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่าน
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ประเด็นที่ 7.2 ) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for 
Education)ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital 
literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ  (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ  (media literacy) เพ่ือการรู้วิธี                      
การเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา 
มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 



 
 

 

 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา               
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติ                   
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว                      
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ  (พ.ศ.
2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาสนับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2)                    
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์                 
ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 
19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทาง การดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน 
แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด   16 นโยบาย 19 แผน                       
ซึ่งภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้าง           
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ                  
สอดรับด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรง                         
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพ    การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 
8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน สอดรับด้วย แผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้าง                   
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) 
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบาย
เร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน 
ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิต
สาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทย



 
 

 

ในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกัน
ทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9       
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบ 
การให้บริการประชาชน 

8) เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าหมายที่  4  สร้ าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ
ทุกคน ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ใน
การประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ  (UN General Assembly) ครั้งที่  70 ณ  กรุงนิ วยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) มี
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได้มีการดำเนินการ
กำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไกการติดตามผลการ
ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม                      โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
   เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียงกระทรวงเดียว
และมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ (1) กำหนดนโยบายและอำนวยการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และ
เป้าหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้คำปรึกษาและกำหนด
กรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมาย  
ที่ 4 และเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  และ (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 
 ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ 
(ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของ
ประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) 
และจำแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลกที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่กำหนดตัวชี้วัด



 
 

 

ทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูล
ของประเทศท่ีมีอยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  
      ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด : ตัวชี้วัดทดแทน : ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สช. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 100 
ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา  ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม  : ค่าเป้าหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ.: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก 
/ ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ตัวชี้ วัด                                 
เพ่ิมเติม :  ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก/ศทก. 
: หน่วยสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา               
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก สสช. 
และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) ตัวชี้วัด
หลัก: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วม
สนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่  ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบ
ตัวชี้วัดทดแทน: ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา: สายสามัญศึกษา 45: 55 
ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย 
ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูล
หลัก) 



 
 

 

      4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน: ค่าเป้าหมาย 
ระหว่างกำหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน.: หน่วยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลัก : ค่า
เป้าหมายระหว่างกำหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น  
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา               
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ  (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก  และ (ii) การจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความสำคัญทุกระดับใน                 
(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัด
หลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ ใช้ในการเรียนการสอน                    
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วม
สนับสนุน) 
    เป้าประสงค์ที่  4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ  รวมถึงการดำเนินการผ่านทาง                    
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบด้วย 
       4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ 
(d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมครู (เช่น                          
การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจำการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ 
ตัวชี้วัดหลัก: ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
 
9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา                 
เพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education)   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสั งคม (All For 
Education) อีกทั้ งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 



 
 

 

   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต                   
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่ม
ชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน -ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ                 
การจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ                   
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่ อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี                       
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ                
ที่   จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม



 
 

 

และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  5) ระบบ
และกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ                 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัด
เวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์               4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) 
พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                  
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  3) ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา                          
การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                          
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่                  
การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ แต่กต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2 ) เพ่ิมประสิทธิภาพ                     
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5 ) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

 

 
10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่ง
เป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการ
ภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน                 
ทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-
2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น      
ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง                 
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหาร
จัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่ งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง      
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 - ส่ งเสริมการพัฒ นากรอบหลั กสู ตรระดับท้ องถิ่ น และหลั กสู ตรสถานศึ กษ า                               
ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแต่กต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 



 
 

 

- พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิ เคราะห์  สามารถแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต 
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่ งเสริมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมสำหรับผู้ที่ เข้าสู่สั งคมสูง วัย อาทิ  อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY   
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้ เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ  (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทั กษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบัน อุดมศึกษาชั้นนำ 
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  



 
 

 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมู ล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลด                 

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                              
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้ 
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏ ิร ูปองค ์การเพื ่อลดความท ับซ ้อน  เพิ ่มประส ิทธ ิภ าพและความ เป ็น เอกภาพ                  
ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีด้านกฎหมาย 
เป็นต้น 

- ปรับปรุ งกฎหมายและระเบี ยบที่ เป็ น อุปสรรคและข้ อจำกั ด ในการดำเนิ น งาน                      
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ                   

การปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้  (1) งดดูงานต่างประเทศ   
1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่
และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น                      
สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ  โดยมีบทบาทภารกิจ



 
 

 

ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทราบตามลำดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  
และดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
    อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความสอดคล้อง
กับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย “การศึกษายก
กำลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand) 
แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
     การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคนสู่ความเป็นเลิศ
ตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
     ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นอบรมครูในโรงเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาดต้องการ เพ่ือทำหน้าที่
เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  
     แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ าน 
www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้แบบ Digital Platform 
ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
     แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : 
EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนาตนเองซึ่งจะช่วยให้
ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงานเอกสาร ผู้บริหารทางการ
ศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้บริหารชั้นนำ 
     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ทำงานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 
     นักเรียนยกกำลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 
     ครูยกกำลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
     ห้องเรียนยกกำลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
     หลักสูตรยกกำลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  



 
 

 

    สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่   
   On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่านตำรา/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
   Online: เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหาจากผู้ผลิต
อิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  
    On-Air: เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เนื้อหา
มาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  
    On-Demand: เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
     โรงเรียนยกกำลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศ                     
ทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณใน
แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
   ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็น

ฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  
   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 

ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
     ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ และ
เป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ 

12) แผนการฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563                  
โดยการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ จะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท                 
เพ่ือดำเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก                 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF


 
 

 

    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ 
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับ                 
การท่องเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด 
พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศใน
ระยะต่อไป 
    ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดอยู่ในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ  

13) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน์ 
   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
เทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เป้าประสงค์รวม  
   1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                   
อย่างทั่วถึงเสมอภาค 
  3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ                
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
  4. ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล  
 

ที ่ ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000)  
(21,812)  
(3,593)  
(720) 

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชวีศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

7 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคงและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 



 
 

 

 
 
 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 สป. (สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ. สอศ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมี 
งานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 สป. (กศน. ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา                  
การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   
  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4.2) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่ 
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 
ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท 50 : 50 สป. (ศทก.) 



 
 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)  

3 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี        องค์
ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ  
การพัฒนาประเทศ 
  3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง                
การเรียนรู้ 
  1) เป้าหมาย 
   1.1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะ                     
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู          
มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) 
(21,812) 
(3,593) 
(720) 

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน ร้อยละ 90 สมศ. 



 
 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
ในด้านการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  
และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 สป. (กศน. สช. 
สคบศ. 
สำนักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญา 
  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
  4.1) กลุ่มโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้ รูปแบบ

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผล 
  4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะ                     

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4.4) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่  4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 
 1) เป้าหมาย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย  
 2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 

ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

2 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส 3,630,059 คน  



 
 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 

(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
   3.4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย 
   4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ การเทียบโอนความรู้ 
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 จำนวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

ได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง

ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

  4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย                
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

  4.2) กลุ่มโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 



 
 

 

  4.3) กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษา 

  4.4) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.6) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.7) กลุ่มโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

14) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้   ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและ
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา                 
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง                      
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าประสงค์รวม 
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
   4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ    
ในศตวรรษท่ี 21 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสม
กับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 



 
 

 

  2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน                   
ในศตวรรษท่ี 21 
  5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ มีคุณภาพ อย่างทั่ วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ                              
ที่หลากหลาย 
  7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
  1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ                       
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัช ญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
  1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/
วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน 
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่าง
ด้าว) 
  1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ 
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  
     2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     
การศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
  3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง
จากการลงมือปฏิบัติ 
  3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
  3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 



 
 

 

  3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
  3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และ                 
การประกอบอาชีพ  
  3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม        
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย                    
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด                
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 
  5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
  5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยง                
ทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
  5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน และ
ทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
  5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
  5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

15) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร ่น่าน) 
 วิสัยทัศน์  
 กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการศึกษาสร้างคนดี  มี อัตลักษณ์ ล้ านนาและทักษะ                        
แห่งอนาคตด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้ เรียนทุกคนทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษาให้เป็นคนดี มีอัตลักษณ์ล้านนา สติรู้คิด                    
จิตสาธารณะ ทัศนคติทางบวก มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม                    



 
 

 

บนความแต่กต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. พัฒนาผู้เรียน และผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย น่าน พะเยา 
แพร่ ให้เป็นผู้ที่มีทักษะแห่งอนาคตทั้งการรู้คิด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้สากล และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการกำลังคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของกลุ่มจังหวัดและประเทศ 
 3. จัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกช่วงวัย สามารถได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงทั ้งผู ้เรียนปกติ และ                    
ผู้ที่ต้องการจัดการศึกษาเป็นพิเศษด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
และกระจายคุณภาพสถานศึกษาอย่างทัดเทียมทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. พัฒนาการเรียนรู้ที่สร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สอดคล้องไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
 5. พัฒนาการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพสูงด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ทรัพยากรทุกด้าน อย่างมีธรรมาภิบาล ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรู้ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1. เพ่ือสร้างคนดี มีอัตลักษณ์ล้านนา มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น รักและยึดมั่ นใน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 2 เพ่ือจัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกช่วงวัย อย่างเสมอภาคทั่วถึง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้
เป็นผู้ที่มีทักษะแห่งอนาคต ด้วยการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย 
 3. เพ่ือผลิตกำลังคนที่มีทักษะแห่งอนาคต มีสมรรถนะสูงใน การประกอบสัมมาชีพในยุคดิจิทัล 
สอดคล้องไทยแลนด์ 4.0 และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
 4. เพื่อพัฒนาการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. จัดการศึกษาสร้างคนดีมีอัตลักษณ์ล้านนาสู่สังคม 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างคนดีศรีล้านนา 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับจิตใจใฝ่คุณธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาจิตอาสาพัฒนาสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 1.6 สร้างเสริมสังคมโลก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ผลิตกำลังคนที่มีทักษะแห่งอนาคต มีสมรรถนะสูง เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0 
  กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาทักษะรู้คิด 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาทักษะแห่งอนาคต 
  กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมให้มีความรู้ในยุคดิจิทัล 
  กลยุทธ์ที่ 2.4 เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์แห่งอนาคต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 . จัดการเรียนรู้อย่างมีพลวัตในศตวรรษที่  21 ทั้ งด้ านผู้ เรียน                    
ด้านจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่นหลากหลาย และด้านปัจจัยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ                     
อัตลักษณ์ล้านนา 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 



 
 

 

  กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้ ตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี  
  กลยุทธ์ที่ 3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. จัดการศึกษาให้ทุกคนอย่างทั่วถึง และกระจายคุณภาพสถานศึกษา                
อย่างทัดเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
  กลยุทธ์ที่ 4.1 กระจายโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4.2 เพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่พิเศษ ชายแดน และกลุ่มชาติพันธุ์ 
  กลยุทธ์ที่ 4.3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4.4  จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
  กลยุทธ์ที่ 4.5 ยกระดับประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5. พัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัล และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี                       
อย่างย่ังยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
  กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
  กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาทักษะอาชีพอุตสาหกรรมใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการดำรงชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง 
  กลยุทธ์ที่ 6.1 ยกระดับสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 6.3 ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

16) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา 

 วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา 
 “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
 จังหวัดพะเยาจะเป็นแหล่งการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีมาตรฐานความปลอดภัย และ
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการส่งออกที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในเชิงพาณิชย์ ความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจของจังหวัดพะเยา 
 1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ เพ่ือการ
ส่งออก 
 2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และขยายมูลค่า
การค้าชายแดน      
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
 สร้างสรรค์     
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมทักษะและสมรรถนะของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม              



 
 

 

 5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม     
 6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์รวม 
  จังหวัดมีพ้ืนที่ เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 
ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความมั่นคง
ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 5) 
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2) 
 3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
 4. ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
 5. ร้อยละของประชาชนที่มีระบบสารสนเทศใช้ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
 6. จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ำได้ (ค่าเป้าหมาย: 400 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
 7. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
 8. อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนพะเยาเพิ่มขึ้น (ค่าเปา้หมาย: 75 ปี) 
 9. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา (ปลูกป่า/สร้างฝาย/ปลูกแฝก)  
 (ค่าเป้าหมาย : 5,000 ไร่) 
 10. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  
 (ค่าเป้าหมาย : 50 เครือข่าย) 
 11. จำนวนวันที่ฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานและมีค่าลดลง (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 20) 
 12. จำนวนจุด HOT SPOT ลดลง (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 20)  
 13. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค่าเป้าหมาย: 50 แห่ง) 
  14. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการจัดทำฐานข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ (ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง) 
 15. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ) 
 16. ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ 80) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดพะเยา (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

 ประเด็นการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
 เป้าประสงค์ :  



 
 

 

 1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 
 3. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพ่ิมข้ึน  
 ตัวช้ีวัด : 
 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด (ค่าเป้าหมาย:ร้อยละ 5) 
 
  กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
 2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ 
 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 
  แนวทาง : 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์วิสาหกิจ/SMEs ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ(ข้าวหอมมะลิ/ ลำไย/ลิ้นจี่/สัตว์น้ำจืด/โคเนื้อ/ผึ้ง/พืชผัก / พืชทางเลือก (ไผ่)) 
 2. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา (หมู่บ้านต้นแบบ ,
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 3. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ ประยุกต์ตามแนวทางพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) จังหวัด
พะเยา 
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
 6. เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรกร/สถานบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ        
 7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 8. การพัฒนาโครงข่ายสนับสนุนการพัฒนา 
 9. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์/OTOP/SMEs แบบบูรณาการ 
 10. ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียน และ
ประเทศคู่ค้า 
 11. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 

 ประเด็นการพัฒนาที่  2 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์  เรียนรู้ วิถีชุมชน              
ในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
  เป้าประสงค์:  
 1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 2. แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  ตัวช้ีวัด : 
 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2) 
  กลยุทธ์ : 
 1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 



 
 

 

 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
 4. การบริหารจัดการ  
 5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  แนวทาง : 
 1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 
    2. เพ่ิมมูลค่า สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
    3. เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ 
    4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
    5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
 6. พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา 
    7. ติดตั้งป้ายดิจิตอลประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว 
    8. ป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว 
    9. Free Wifi เมืองท่องเที่ยวชายแดน 
    10. ส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
    11. ฝึกอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวและบุคลากรด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
 12. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism) 
 13. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  14. พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
  15. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา 
 16. FAM Trip ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ 
    17. ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
    18. ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Road Show) 
     19. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์ 
     20. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดพะเยา Image Branding 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าประสงค์:  
 1. จังหวัดมีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง                
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) ตะวันออก – ตะวันตก (E-W) 
 2. ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างทั่วถึง 
 4. จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และรองรับอารยสถาปัตย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มเพศวัย สอดคล้องกับ                 
การขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  ตัวช้ีวัด : 
  1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
  2. ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
  3. ร้อยละของประชาชนที่มีระบบสารสนเทศใช้ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 



 
 

 

  4. จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ำได้ (ค่าเป้าหมาย : 400 ล้านลูกบาศก์เมตร)  
 กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนาเมือง  
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค        
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 4. บริหารจัดการเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
(CLIMATE CHANGE) 
 5.ป้องกัน ฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
 6. ศึกษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริเวณพ้ืนที่เมืองเก่า 
  แนวทาง: 
 1. ศึกษาสำรวจออกแบบพร้อมวางผังแม่บทให้สอดคล้องกับผังเมือง เมืองเก่า และเมืองชายแดน                 
เพ่ือพัฒนาเมืองและเมืองชายแดน ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. ศึกษา สำรวจ ออกแบบเพื่อป้องกัน ฟ้ืนฟู เพ่ือลดกระทบจากสาธารณภัย 
 3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 
 4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน / โลจิสติกส์ / ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 
 5. การบริหารจัดการที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมือง 
 6. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 7. ฟ้ืนฟูและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาปัญหาสาธารณภัย 
 8. ฟ้ืนฟูเมืองเก่า 
 9. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับอารยสถาปัตย์และผู้ใช้งานทุกกลุ่มวัยสอดคล้องกับผังเมือง 
 10. ส่งเสริมแนวทางในการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ตามผังแม่บทตามผังเมืองรวม                    
ในจังหวัดพะเยา พ้ืนที่เมืองเก่า โดยบริหารจัดการสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุดในระยะยาวต่อไป 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าประสงค์:  
 1. ประชาชนคนพะเยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 ตัวช้ีวัด :      
พัฒนาบุคลากรบริการทางด้านสุขภาพเพ่ือดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย  (ค่าเป้าหมาย:                 
ร้อยละ 50) ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา ปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  (ค่าเป้าหมาย :       ) อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนพะเยาเพิ่มขึ้น (ค่าเป้าหมาย : 75 ปี) 
 กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 2. ส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภายใต้อัตลักษณ์คนพะเยา 
 3. สร้างสังคมเอ้ืออาทรอย่างยั่งยืน 
 4. ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 



 
 

 

 แนวทาง : 
  1. สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้และการคุ้มครองทางสวัสดิการ 
  2. สร้างและพัฒนาบุคลากรบริการทางด้านสุขภาพ รองรับบริการทางการแพทย์ (ผู้ดูแล ผสย.        
ตามบ้าน) 
  3. ส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย สร้างสังคม สุขภาพที่ดี วิถีพะเยา 
  4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา  
  5. ส่งเสริมประชาชนร่วมสืบสานรักษา ต่อยอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพะเยา 
  6. ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าและพัฒนา คุณชีวิตประชาชนคนพะเยา 
   7. ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก                     
แห่งประเทศไทย 
  8. ส่งเสริมการเข้าถึง ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าประสงค์:  
 จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะ
โลกร้อน 
 ตัวช้ีวัด : 
 1. จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนา (ปลูกป่า/สร้างฝาย/ปลูกแฝก)  (ค่าเป้าหมาย: 5,000 
ไร่) 
 2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น (ค่าเป้าหมาย: 50 
เครือข่าย) 
 3. จำนวนวันที่ฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานและมีค่าลดลง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
 4. จำนวนจุด HOT SPOT ลดลง (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 20)  
 5. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค่าเป้าหมาย: 50 แห่ง) 
  6. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการจัดทำฐานข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ (ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง) 
 กลยุทธ์ : 
 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ 
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ำ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน  
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 แนวทาง : 
 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ (การฟ้ืนฟูสภาพป่า               
ที่เสื่อมสภาพ/การป้องกันพ้ืนที่ป่าไม่ให้ถูกบุกรุก/การจัดทำแนวเขตพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจน/ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น                    
ในทุกพ้ืนที่) 
 2.ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ำ (การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร / ปลูกแฝกเพ่ือลด                  
การพังทลายของหน้าดิน/น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ/เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ/ส่งเสริม                    
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แหล่งน้ำ และทรัพยากรสัตว์ น้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) 



 
 

 

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม                       
(การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า/ส่งเสริมการจัดการคุณภาพน้ำ/ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ/
ส่งเสริมการจัดระเบียบของชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่า/ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า) 
 4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน (การส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นแบบผสมผสานสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืนเพ่ือลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้/ส่งเสริมชุมชนให้เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ื อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต) 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน (ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน/ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน/ส่งเสริมการใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)/ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด                      
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทน ของชุมชนที่มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของชุมชนที่มีความต่อเนื่องอย่างยั่ งยืน และ                 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
 เป้าประสงค์:  
 1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
  ตัวช้ีวัด : 
 1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว  (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ) 
 2. ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ 80) 
  กลยุทธ์ : 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
 2. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
 3. ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดนของจังหวัด ภายใต้
กลไกประชารัฐ 
 5. พัฒนากลไกอำนวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง : 
 1. การมีส่วนร่วม 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน ในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของ
ชาติ 
   - ส่งเสริมการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   - ส่งเสริมการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
   - ส่งเสริมและพัฒนากลไกอำนวยความเป็นธรรม 
   - ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวชายแดนระหว่างไทยและประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. ป้องกันและแก้ไข 
   - พัฒนาศักยภาพกลไกในการป้องกัน ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   - พัฒนาศักยภาพการป้องกัน และปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 



 
 

 

   - พัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการความม่ันคงภายใน  
   - พัฒนาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง 
   - การปราบปรามผู้กระทำความผิด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
   - พัฒนากระบวนการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. สร้างความม่ันคง 
  - แก้ไข ติดตาม ผู้กระทำความผิด และเสริมสร้างจิตสำนึกท่ีดี คืนคนดีสู่สังคม 
  - ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน 
  - เสริมสร้างประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงภายใน และความม่ันคงตามแนวชายแดน 
  - เพ่ิมศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

17) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ใน
เขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ                      
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  (3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
  (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  (8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
  (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 
 
 



 
 

 

18) ผลการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษา 
- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายแม่บท
ในการบริหารและจัดการศึกษา  
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือลด 
ค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียนลดลงและอัตราการเรียนต่อสูงขึ้น 
- มีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
และพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ในการ
พัฒนาจังหวัด  
- มีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบ   
ความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS AC BIMSTEC 
ACMECS และ CLMVT ส่งผลให้จังหวัดต้องผลิต และ
พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การตลาด 
และฐานผลิตร่วม สามารถสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ 
เนื่องจากมีกว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ 
มีพ้ืนที่เป็นอันดับหนึ่ง ของภาคเหนือตอนบนและ  
เป็นอันดับสามของประเทศ 
- จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เนื่องจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
ที่มีวิวัฒนาการอย่างยาวนานและต่อเนื่อง และ 
มีความโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นต้นทุนในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 
การท่องเที่ยวของจังหวัด 
- รัฐมีนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งเสริม   
การเชื่อมโยงเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริการ และ 
การเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา 
- รัฐมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการด้วยกลไก
ประชารัฐ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- นโยบายการศึกษาระดับกระทรวง 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงาน 
ขาดความต่อเนื่อง 
- รายได้ประชากรต่อหัวต่อปี 78,974 บาท  
อยู่ในลำดับที่ 13 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 60 
ของประเทศ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่ารายได้ของประชากร
ยังต่ำ 
 - ความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างรายได้ 
ของกลุ่มประชาชนมีผลต่อโอกาสการเข้าถึง 
การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแต่กต่างกัน 
- โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปอัตราการเกิดลดลง 
ตัวป้อนการศึกษาน้อยลง ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
- จังหวัดพะเยามีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
- รัฐบาลส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
ยังไม่มากเท่าที่ควร 
- การยุบเลิกหน่วยงานทางการศึกษาระดับอำเภอ 
ส่งผลให้ขาดการประสานและบูรณาการ 
การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในระดับอำเภอ 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ 
- กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
ระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วนไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
เป็นข้อจำกัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การจัดการศึกษาเอกชนกับภาคส่วนต่างๆ  
ด้วยกลไกประชารัฐ 
- กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เกิด 
การเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องวิถี
วัฒนธรรมล้านนา 

 



 
 

 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยาเป็นเมืองสงบมีปัญหาสังคมน้อย 
(สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา" หรือ สทพ. (LDI)    
จัดให้เมืองพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ อันดับ 6 ของ
ประเทศ) 
- สถานศึกษาสามารถให้บริการทางการศึกษาได้  
อย่างทั่วถึง รองรับทุกกลุ่มประชากร  เนื่องจาก 
มีสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามความสนใจ 
ของผู้เรียน กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด 
- มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์
ต่ำ เนื่องจากเทคนิควิธีการสอนและการจัด
กระบวนการเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ 
- ครูยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนยังสอนเน้น       
การท่องจำมากว่าการสอนให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ 
- ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนเป็น
จำนวนมากส่งผลให้สอนได้ไม่เต็มที่ 
- ผู้บริหารและครูขาดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
- ผู้บริหารบางส่วนมีทักษะทางวิชาการน้อย 
- ผู้ปกครองนิยมให้บุตรหลานเรียนต่อในสายสามัญ
มากกว่าในสายอาชีพ 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยยังขาดความเข้มแข็ง 
เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการเฉพาะ 
- เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาเต็ม         
ตามศักยภาพและการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เนื่องจากขาดรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล 
- การผลิตกำลังคนไม่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน เนื่องจาก
สถานศึกษาขาดการปรับตัว ขาดครู คณาจารย์
ผู้สอน และสื่อการสอนในสาขาที่ตลาดต้องการ 
- ผู้เรียนทุกระดับยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดวิจารณญาณใน
การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสม 
- การขาดแคลนครู คณาจารย์ และบุคลากรในบาง
สาขา 

  
 
 
 
 



 
 

 

19) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
   17.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ (ท้ัง 6 ด้าน)   
    1. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความม่ันคง” 
    (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข                     
2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมี เสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหา                      
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคาม                   
ไซเบอร์) 
    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝังค่านิยมและ
หลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข น้อมนำเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 2) 
ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้   /วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล                ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 3) พัฒนา
กลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัย
พิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  2) ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5) พัฒนาเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นและความถนัด                
ทีแ่ตกต่างและหลากหลายของแรงงาน 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา  และพัฒนา
ทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    3. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” (หลัก) 
    (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                   
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21     
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                           
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัด                   
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3) ช่วงวัยแรงงาน 2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ                   
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6) การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 



 
 

 

    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วย                     
8 กลยุทธ์ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะ        
การเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 4) สร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ                 
ที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้
ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) สร้าง                 
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิม
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  1) การลด               
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา 2) การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น 4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น                         
ในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับ
การเรียนรู้ของครัวเรือน 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วย
กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่ เหมาะสมและหลากหลาย สะดวก
ทุกที่ ทุกเวลาต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                  
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
 



 
 

 

    6. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่ เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  3) ภาครัฐมี                               
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส                   
1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น                    
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  2.1) ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 
4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง               
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ   มีการบริหารกำลังคน
ที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส      ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  7) กฎหมายมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ 
ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน 
เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรการศึกษาอ่ืน                     
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   17.2 แผนระดับ 2  
    17.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” (หลัก)  
       (1.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้”     
        - เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  
       (1.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                      
ในศตวรรษท่ี 21” 



 
 

 

        - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่  21 1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 1.4)  พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้ เป็นครูยุคใหม่                         
2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู 
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู 2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสร้าง การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 3.4) เพ่ิม
การมีสว่นร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบการศึกษา
และระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
        - เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะ
เต็มศึกษา 2) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 4) พัฒนา สมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 2 
      (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเดน็ “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”    
       (2.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”  
        - เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเป้าหมาย คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล โดยสร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม ในสังคมศตวรรษที่ 21 
       (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
        - แนวทางพัฒนา 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
        - เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น 
        - การบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้าน ร่างกาย                           
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
       (2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” 



 
 

 

        - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้ างสรรค์ การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
        - เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนให้สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงาน
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
        - เป้าหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสำคัญ ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ 
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
       (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และ
ร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
        - เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต 
เรียนรู้พัฒนา  ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกจิ 
      (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”   
        - เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น     
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
        - การบรรลุ เป้ าหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  วินัย คุณธรรม จริยธรรม                           
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       (3.2) แผนย่อยที่  3.1 “การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง                         
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี” 
        - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 



 
 

 

       - เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดี
ขึ้น 
       - การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ
ที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้               
ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
      (4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ความมั่นคง”  
       (4.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  
       - เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน  
       - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้                         
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
       (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
        - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบัน
หลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง                  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ 
       - เป้าหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
       - การบรรลุเป้าหมาย  1) ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับและสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชน
ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
       (4.3) แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ยาเสพติด
, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)        
        - แนวทางพัฒนา 1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       - เป้าหมายที่  1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด                       
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
       - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
      (5) แผนแม่บทที่ 6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
       (5.1) เป้าหมายระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
        - เป้าหมายที่ 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง               
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
        - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ                  
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ   



 
 

 

       (5.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   
        - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทางเศรษฐกิจ                  
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 2.1 (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
ศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ           
     - เป้ าหมาย เมืองในพ้ืนที่ เป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลด                        
ความเหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ
        - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ใน
พ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
      (6) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
   (6.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
    - เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ
เสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย  
   (6.2) แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ      
    - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่าย                     
การคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมี
คุณภาพ 2) สร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง
ด้านรายได ้รวมทั้งเป็นทางเลือกที่สำคัญช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงาน 
    - เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ                 
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด                       
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”  
   (7.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”    
    - เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแ์ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (7.2) แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/
หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
    - เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 



 
 

 

    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม      
  (8) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
   (8.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    - เป้าหมายที่ 1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    - การบรรลุ เป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
   (8.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน     
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3) ปรับวิธีการทำงาน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล 
    - เป้าหมาย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ใน
การบริหารราชการ/บริการประชาชน  
   (8.3) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    - แนวทางพัฒนา 3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ                   
5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ  
    - เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    - การบรรลุเป้าหมาย สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (8.4) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง” 2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 
ทันสมัย 
    - เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 2) ปรับปรุง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะ
องค์กร  
   (8.5) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน               
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ) เสริมสร้างความเข้มแข็ ง                                  
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้
มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    - เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 



 
 

 

    - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  (9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เป้าหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
    - เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - การบรรลุ เป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (9.2) แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 5) ปรับระบบงานและ
โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    - เป้าหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
  (10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
   (10.1) เป้าหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    - เป้าหมายที่ 1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
    - การบรรลุ เป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (10.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ                  
ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 3) พัฒนาการบังคับใช้
กฎหมาย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
    - เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
    - การบรรลุเป้าหมาย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ                         
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
   (11.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    - เป้าหมายที่ 1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) ผู้ เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะที่ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ     
   (11.2) แผนย่อย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน     
    - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา   องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
    - เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 



 
 

 

    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 17.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
   เรื่ อ งที่  1 . การปฏิ รูป ระบบการศึ กษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ                               
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นที่ 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. และมีการทบทวน 
จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดทำแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .....  
     เป้าหมายกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
    ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดทำข้อเสนอว่าด้วย แผนความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผู้จัดการศึกษา 
       - 4. จัดทำข้อเสนอว่าด้วย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุน                  
ให้สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
       - 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตามข้อเสนอว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
       - 6. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
ตามข้อเสนอว่าด้วยการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การกำกับดูแลที่เหมาะสม 
       - 7. จัดทำและขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนวทางการสร้างและเพ่ิมสัดส่วน
ของความร่วมมือระหว่างรัฐ  
      เป้าหมายกิจกรรม มีส่วนร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักแต่ละ
กิจกรรม 
      ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดทำดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 
(Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เป้าหมายกิจกรรม ร่วมสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
      เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ สร้าง
โอกาสการศึกษากับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่านทางไกล  หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย ปรับบทบาท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน มากกว่าการเป็นผู้จัด ทบทวนศักยภาพและ                        
การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในสังกัด  กศน. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง                   
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนเพ่ิมขึ้น                 



 
 

 

มีแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต กำหนดคุณภาพการ
พัฒนาวิชาการและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป จัดทำแผนที่ สถานศึกษา 
และศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรให้เหมาะสมและมีความเชื่อมโยง    ตามบริบทและความต้องการ  
      เรื่องท่ี 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. จัดทำแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดทำระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสำหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำข้อเสนอว่าด้วยระบบการคัดกรอง และร่วมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในหน่วยให้บริการ 
        กิจกรรม - 4. จัดทำแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition period) 
ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        เป้าหมายกิจกรรม  จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ 
(transition period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        กิจกรรม - 5. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก  4 กระทรวง                  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก                     
4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้าน  
        กิจกรรม - 6. จัดทำข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยก ระดับคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมยกร่างข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับ
คุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก รวมทั้งส่งเสริมครู พ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับ                   
การอบรมพัฒนาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตร์การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
       ประเด็นที่  2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และร่างคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง  
      เรื่องที่ 3  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่  3.1) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (สอดคล้อง                             
5  กิจกรรม) 



 
 

 

        กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
        เป้าหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน ในปีการศึกษา 2/2563 
และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้ เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
        เป้าหมายกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษา
ต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
        กิจกรรม - 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
        เป้าหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
        กิจกรรม - 6. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาค                 
ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
        เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเป้าหมายเด็กและ
เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก                
ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และสนับสนุนการวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
        กิจกรรม - 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
        เป้าหมายกิจกรรม สำรวจสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่  3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ                        
ในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่
ที่มีความขาดแคลนครู  
        เป้าหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ที่มี
ความขาดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
อาจารย์ (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. กำหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและ
พัฒนาครู                   
        ป้าหมายกิจกรรม วิเคราะห์อัตรากำลังในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือขอจัดสรร
ทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
        กิจกรรม - 3. จัดทำระบบข้อมูลครูที่ รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้  และ                        
การคาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  



 
 

 

        เป้าหมายกิจกรรม  มีระบบข้อมูลครู ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้ 
และการคาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
        กิจกรรม - 5. จัดทำระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง    
        เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระท่ีกำหนด โดยเน้น
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
        กิจกรรม - 10. จัดทำระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักสำหรับ
ครูชำนาญการ  
        เป้าหมายกิจกรรม ครูชำนาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
        กิจกรรม - 11. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู  
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
        เป้าหมายกิจกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 
        กิจกรรม - 2. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนวิทย
ฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู                    
        เป้ าหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้ เรียน                          
โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะ ที่สอดคล้องกับคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร                     
        เป้าหมายกิจกรรม ข้อกำหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารเป็นเกณฑ์หนึ่งสำหรับการประเมินผู้บริหาร 
        กิจกรรม - 3. จัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร                     
        เป้าหมายกิจกรรม การบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร                        
มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีสมรรถนะตามข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
        กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลักและ                     
ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  



 
 

 

        เป้าหมายกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมรรถนะหลัก
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นที่  4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (สอดคล้อง                        
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. กำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจของ ก .ค.ศ. โดยเน้นระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                     
        เป้าหมายกิจกรรม บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีความชัดเจน และสอดคล้อง
กับภารกิจ  
        กิจกรรม - 5. ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง          
การศึกษา พ.ศ. .... 
        เป้าหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา พ.ศ. .... 
      เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ                   
ที่ 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่  5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ                     
การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ เชิ งรุก และการวัด  ประเมินผล                         
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่  
       เป้าหมายกิจกรรม ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด การเรียนรู้ เชิงรุกได้  
ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ 
ตัวอย่างรายวิชา เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
       เป้าหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนสำเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ครูเข้าถึงเพ่ือนำไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ สถานศึกษา
มีรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม 
จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
       กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
       เป้าหมายกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ ครูและนักเรียน
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้   
       ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (สอดคล้อง    
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
        เป้าหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน                   
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3 จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 



 
 

 

        เป้าหมายกิจกรรม จรรยาบรรณ  (Code of conduct) ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
       ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาแบบทดสอบ                
ให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตร
กับเครื่องมือ/ข้อคาถามท่ีใช้วัด 
        กิจกรรม - 2. จัดทำข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรร
โอกาสและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้ เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้ เข้าศึกษาต่อด้วย                       
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       ประเด็นที่ 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่าน                
การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และ
มีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
         กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนด
ด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษา
นำไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและ
การปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู  
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นที่ 5.5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน (สอดคล้อง 4 
กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและ
รวดเร็ว เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        เป้ าหมายกิจกรรม แอพพลิ เคชั่นสำหรับการติดตาม  ดูแล คุ้มครองผู้ เรียน                             
ในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตาม
มาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 



 
 

 

        กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพ
และสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้ เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล  และคุ้มครองทั้ งด้าน                      
ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
        กิจกรรม - 5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
      เรื่องที่  6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ เป้าหมาย                             
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่  6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ  
ทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป )เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการกระจาย
อำนาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 4 ด้าน ตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ และการบริหารจัดการ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
       ประเด็นที่  6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  (สอดคล้อง           
1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับให่ 
        เป้าหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการกำกับ หน่วยงานการสนับสนุน และหน่วยงานการปฏิบัติการ  
      เรื่องที่  7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ ดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. นำผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวล และ
ดำเนินการผูกรวมและนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยการสร้าง    
ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ และ
สื่อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ และได้รับ
การแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจจนสามารถ
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน  
       ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  (Big Data In 
Education)    



 
 

 

        เป้าหมายกิจกรรม ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
(Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขบัตร
ประจำตัว  ประชาชน  13 หลัก  เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่ วยงานที่ จัดการศึกษาทั้ งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได ้
         กิจกรรม  - 2. จัดทำกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
        เป้าหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทาง   
การศึกษา, จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ 
       ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้าน
ความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media 
literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้  (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม                      
ที ่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและ             
การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัลและการรู้เท่าทัน
สื่อของประชาชน, กำหนดสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digital and media literacy) ที่ปรับตาม 
ความจำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ 
        เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ, คู่มือความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้  เท่าทันสื่อ สำหรับผู้ปกครอง 
นักเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ, ดำเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับ
ประชาชน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ  
        กิจกรรม - 3. ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย 
        เป้าหมายกิจกรรม  นำร่องการประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทัน
สื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและ 
การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก  
     (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
      เรื่องที่  1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง                
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือย 
       เป้าหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีของ
จำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
       เป้าหมายกิจกรรม ระดับความรู้วัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครองของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
     (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
      เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล  



 
 

 

       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ 
       เป้ าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซ่ึงมีอำนาจหน้าที่ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลสำคัญตามมาตรฐานที่กำหนด 
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 3) หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัดอันดับ
ของประเทศในด้านต่าง ๆ 4) ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับใช้ในการตัดสินใจและ                 
การบริหารราชการแผ่นดิน 5) หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
      เรื่องที่  3/ประเด็นที่  3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน                    
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 
และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ส่วนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน  
4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ 
       เป้าหมายกิจกรรม ดำเนินการตามแผนได ้100% 
      เรื่องที่  4/ประเด็นที่  4 กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง                      
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่  1/กลยุทธ์ที่  1 จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการบริการ
สาธารณะที่สำคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       เป้าหมายกิจกรรม กำลังคนที่ เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ             
ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์
ให้กับกำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป้ าหมายกิ จกรรม 1 ) ภ าครั ฐมี ก ำลั งคนมี ทั กษะและสมรรถนะที่ ทั น ต่ อ                               
การเปลี่ยนแปลงทันสมัย และเป็นสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์กำลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ 3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มี ก ระบ วนทั ศน์ ใหม่  (New Paradigm)และมี จิ ต วิญ ญ าณ การ เป็ น ผู้ ป ระกอบ การสาธารณ ะ  (Public 
Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชา 
       กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลังคนในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเพ่ือให้การใช้กำลังคน
ภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) ส่วนราชการมีสายงานตำแหน่ง และระดับสอดคล้องกับความจำเป็นของ
ภารกิจภาครัฐ 



 
 

 

      เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ในภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามา
ทำงานในหน่วยงานของรัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหาบุคลากร
ภาครัฐที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง  2) ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สมัครงาน                    
3) มีระบบการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  4) มีระบบการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภท 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิต
สาธารณะไว้ในภาครัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมีความเป็น
ธรรมมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มข้น และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ออก
จากราชการ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมืออาชีพ   
นักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
สายอาชีพ ช่วงอายุ และพ้ืนที่ทำงาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน  (Induction Training)                                
มีประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets) 3) การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุ้มค่า 
       กิจกรรมที่ 5/กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ                      
นำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 2) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด
หลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง การลดตำแหน่ง การย้ายตำแหน่ง เป็นต้น 
       กิจกรรมที่ 6/กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่อง               
ในการดำรงตำแหน่ง 
       เป้าหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ เปิดกว้าง มีโอกาสและ
ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ทำให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
      เรื่องที่ 6/ประเด็นที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 



 
 

 

      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำกฎหมายเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ
ร่างกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
       เป้าหมาย – 
     (5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
        เป้าหมาย – 
      (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและใน
มหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง      
        เป้าหมายกิจกรรม สร้างความตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
      (7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
        เป้าหมายกิจกรรม – 
      (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
        เป้าหมายกิจกรรม สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ ให้กับ
คนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้านการป้องปราม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย    ไม่ดำเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
        เป้าหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ
และมีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 



 
 

 

        เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
        กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึง
กระทำ 
        เป้าหมายกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ ยึดถือ
และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
 17.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ) 
   1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน                
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ  
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
   2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศาสตร์) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ



 
 

 

ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม                 
ที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์   อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์               
มีทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2.3)  ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดย 3.6) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ 
และสภาพร่างกาย 2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษา     ที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ 3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 2.5) วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
    แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักสูตรที่เก่ียวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
    แนวทางการพัฒนา 4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
4.4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูล                  
ที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชน
มีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน   



 
 

 

    แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้                  
ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแต่กต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย                  
1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ  สันติสุขแนวทางสันติวิธี                       
ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย (รอง) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 3) เพ่ิมคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดภารกิจ 
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
รายใหม่เพิ่มขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็น
ระบบดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่น
ใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ (จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน) 
  แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ (รอง) 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) เพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 4) เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษาอัตลักษณ์
ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการ
พัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองสำคัญ 2.2.1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็น
เมืองนศูนย์กลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่
อาศัย 2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา 2.2.4 )พัฒนาเมืองขอนแก่นและ
เมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3.1) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ส่งเสริม



 
 

 

การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน 3.2) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3.2.3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม  และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
 17.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.  2562-2565)  
(สอดคล้อง 7 นโยบาย) 
  นโยบายที่  1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  (2) ระดับ
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์     
   4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) นำศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ท้ังในและ
ต่างประเทศ  
  นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
   1)  แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
    2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
     4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วม
กำหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา                         
การก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
   4) กลยุทธ์ที ่(1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบมีเอกภาพ และ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่  ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ  รวมทั้งให้ความสำคัญกับ                         
การดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของ



 
 

 

ปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้าง                   
ความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีการจัดระบบการศึกษาท่ี
เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 

  นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 
8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน    

   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด” 
   2) เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์  : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสั งคมไทย                               
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ
จากภัยทุจริต” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและ
ปฏิเสธ การทุจริต 
  นโยบายที่ 10 :  เสริสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ 
    2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
   4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 

 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-
2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้ าหมายที่  4 เป้ าหมายด้ านการศึกษา แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้ น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะเพ่ือการดำรงชีวิต
ในตวรรษที ่21  

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา               
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง                      
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ค่านิยม  
P-STRONG 

 P = Phayao provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 
 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 
 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 
 O = Ongoing   : ไม่หยุดยั้ง 



 
 

 

 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 
 G = Goal    : เป้าหมาย 
 “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม  
มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมา                   
ภิบาล 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ                  
ในศตวรรษท่ี 21  

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม (หน่วยหลักรับผิดชอบ) 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency 
Assessment) 

ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 39 ขึ้นไป 

4. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 80 

5. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

10,000,000 คน   

6. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ทีไ่ด้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 80 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น          
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในแต่ละบริบท  
 

 
 
 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ 
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง
พระราชดำริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ
ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ 
ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและ
การแข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานในพ้ืนที่และ
ภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที ่21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามี
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแ์ละปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต               
ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง          
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอด
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเสมอภาคด้วย
รูปแบบหลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา            
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้               
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์              
แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดและฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูร
ณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนรว่มกับทุกภาคสว่นในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา  
4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีด
สมรรถนะองค์กร 
5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
/ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์  

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสม
กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท  
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้อง
เพ่ิมข้ึน (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(สนง.ศธจ.) 

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ :  
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
4. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 50 

5. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก      
อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 80 

6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน (โรงเรียนเอกชน) 
(ค่าเป้าหมาย : ×+ร้อยละ 3 ของปี 2562)   
- ระดับประถมศึกษา    
- ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

ร้อยละ 90.82 
ร้อยละ 80.74 

7. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความเป็นพลเมืองของผู้เรียน (โรงเรียนเอกชน) 
(ค่าเป้าหมาย : ×+ร้อยละ 3 ของปี 2562)   
- ระดับประถมศึกษา    
- ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

ร้อยละ 82.47 
ร้อยละ 84.26 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ/ด้าน
การเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากข้ึน (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 80 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
/ตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 

9. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากข้ึน (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 80 

10. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผล
การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 80 

11. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (โรงเรียนเอกชน) ร้อยละ 85 
12. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (สนง.ศธจ.)  

ร้อยละ 85 

13. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึกและวินัย
การบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
(สนง.ศธจ.,โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย 
14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับ
เป้าหมาย (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ :  หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
15. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ ์ITA (Integrity & Transparency Assessment) (สนง.ศธจ.) 

ไม่น้อยกว่า  
85 คะแนน 

16. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ทีไ่ด้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สนง.ศธจ.) 
 

ร้อยละ 80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 5 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 

 
1. ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข น้อมนำ 
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

- 
 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม ตะเข็บชายแดน                 
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  

- 
 
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ 
ฯลฯ) 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 

- 
 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     การศึกษา 
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1) โครงการ
พัฒนาเครือข่าย
ครูนักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
สำหรับ
สถานศึกษาใน
จังหวัดพะเยา 
- ศึกษาสภาพ 
ปัญหาและความ
ต้องการจำเป็น
ของเครือข่ายครู
นักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรมฯ 
- พัฒนาเครือข่าย
ครูนักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรมฯ 
- ศึกษา

- เพ่ือศึกษาสภาพ 
ปัญหาและความ
ต้องการจำเป็น
ของเครือข่ายครู
นักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรม  
ฯ 
- เพ่ือพัฒนา
เครือข่ายครู
นักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรมฯ 
- เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของ
เครือข่ายครู
นักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรมฯ 

- มีข้อมูล
สารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพ 
ปัญหาและความ
ต้องการจำเป็น
ของเครือข่ายครู
นักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรม 
ฯ 
- มีรูปแบบ
เครือข่ายครู
นักวิจัยใน
สถานศึกษา
จำนวน 1 รูปแบบ 
- ครูที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
สร้างนวัตกรรมฯ 
 

- ระดับ
ความสำเร็จใน
การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพ 
ปัญหาและความ
ต้องการจำเป็น
ของเครือข่ายครู
นักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรมฯ 
(ระดับ 5)   
- ระดับ
ความสำเร็จใน
การสร้าง
เครือข่ายครู
นักวิจัยใน
สถานศึกษาฯ 
(ระดับ 5)   
 

535,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

ประสิทธิผลของ
เครือข่ายครู
นักวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรมฯ 
 
 

โค
รง

กา
ร 

กิจ
กร

รม
หล

ัก 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 

เป
้าห

มา
ย 

ตัว
ชี้วั

ด 
แล

ะ 
ค่า

เป
้าห

มา
ย 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(ห

น่ว
ย 

: บ
าท

) 

แห
ล่ง

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

ความสอดคล้อง 

ย.
ชา

ติ 

แผ
นแ

ม่บ
ท 

แผ
นป

ฏิร
ูปฯ

 

แผ
นฯ

 1
2 นโ

ยบ
าย

รัฐ
บา

ล 

ย.
ศธ

 

ย.
สป

.ศ
ธ 

หล
ัก 

เร่ง
ด่ว น 

2) โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมที่
เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนว
ไฮสโคป (High 
Scope) เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
เด็กปฐมวัย
สำหรับครู
ปฐมวัยในจังหวัด
พะเยา 

- เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
ที่เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนว
ไฮสโคป        
เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัย สำหรับ
ครูปฐมวัยใน
จังหวัดพะเยา 
- เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของ

- หลักสูตร
ฝึกอบรมที่
เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนว
ไฮสโคปฯ จำนวน 
1 เล่ม 
- ครูปฐมวัยที่จัด
ประสบการณ์
เรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-6 
ปี ในจังหวัด

- ระดับ
ความสำเร็จมร
การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
ที่เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนว
ไฮสโคปฯ (ระดับ 
5) 
- ร้อยละของครู
ปฐมวัยที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้

448,300 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 2 2 



 
 

 

- จัดอบรมการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนว
ไฮสโคปฯ 
-การนำเสนอ
ผลงาน Best 
Practices การ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนว
ไฮสโคปฯ 

หลักสูตรฝึกอบรม พะเยา จำนวน 
80 คน 
- เด็กปฐมวัยอายุ 
3-6 ปี ในความ
รับผิดชอบของครู
ปฐมวัยที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน
............คน 
 

ความสามารถ
และทักษะการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนว
ไฮสโคปฯ (ร้อย
ละ 80) 
 

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

   983,300           

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1 .  พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา   - 

 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
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1) โครงการการ
พัฒนาและการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วย

- เพ่ือให้ครูผู้สอน
สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชา

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ

ร้อยละของ
ครูผู้สอนที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับ

100,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 1 3 



 
 

 

ทักษะด้านการ 
Coding  
- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
ทักษะด้านการ 
Coding (เทคนิค 
สื่อ และการ
ออกแบบ
เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียน
ในศตวรรษท่ี 
21)” 
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนและ
นำเสนอรูปแบบ/
นวัตกรรม/
แนวทาง               
การจัดการเรียนรู้
ด้วยทักษะด้าน
การ Coding 
 

เทคโนโลยี 
(วิทยาการ
คำนวณ)               
ทั้งรูปแบบ 
Online และ 
Unplugged ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ครูผู้สอน
สามารถออกแบบ
และประยุกต์ใช้
สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เน้น
ทักษะการคิด              
อย่างเป็นระบบ 
ในการจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และสามารถ
เลือกใช้สื่อดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับ
บริบทของ
ห้องเรียนของตน
ได้ 
- เพ่ือส่งเสริมให้

จัดการเรียนรู้ด้วย
ทักษะด้านการ 
Coding (เทคนิค 
สื่อ และการ
ออกแบบ
เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียน
ในศตวรรษท่ี 
21)” ให้แก่ครูที่
สอนสอนสาระ
เทคโนโลยี 
(วิทยาการ
คำนวณ) ระดับ
ประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.4-ป.6) 
สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
พะเยา จำนวน 
52 คนจำนวน 1 
ครั้ง 
- นิเทศ ติดตาม 
และส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
ทักษะด้านการ 
Coding จำนวน 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
ทักษะด้านการ 
Coding (เทคนิค 
สื่อ และการ
ออกแบบ
เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียน
ในศตวรรษท่ี 
21)” (ร้อยละ 
80) 



 
 

 

สถานศึกษา
พัฒนารูปแบบ/
นวัตกรรม/
แนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ดว้ย
ทักษะด้านการ 
Coding  
 

26 โรงเรียน 
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนและ
นำเสนอรูปแบบ/
นวัตกรรม/
แนวทาง               
การจัดการเรียนรู้
ด้วยทักษะด้าน
การ Coding 
จำนวน 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 

โค
รง

กา
ร 

กิจ
กร

รม
หล

ัก 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 

เป
้าห

มา
ย 

ตัว
ชี้วั

ด 
แล

ะ 
ค่า

เป
้าห

มา
ย 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(ห

น่ว
ย 

: บ
าท

) 

แห
ล่ง

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

ความสอดคล้อง 

ย.
ชา

ติ 

แผ
นแ

ม่บ
ท 

แผ
นป

ฏิร
ูปฯ

 

แผ
นฯ

 1
2 นโ

ยบ
าย

รัฐ
บา

ล 

ย.
ศธ

 

ย.
สป

.ศ
ธ 

หล
ัก 

เร่ง
ด่ว น 

1) โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ปฐมวัยในระดับ
พื้นที่  
- จัดเก็บข้อมูล
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (เด็ก 3-6 
ปี)  
- การนิเทศ กำกับ 
ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  
3. สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ

- เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและ      
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา
สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มี
คุณภาพ         

- การเก็บรวบรวม
ข้อมูลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (เด็ก  
3-6 ปี) ปี
การศึกษา 2563 
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
จำนวน 1 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมการ
สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการมี
ส่วนร่วมในการจัด

- ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การจัดทำ
ฐานข้อมูล
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (เด็ก 3-6 
ปี) ปีการศึกษา 
2563 ตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
ครอบคลุมภารกิจ 
(ร้อยละ 90) 
- จำนวนผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก 

60,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย          
ด้วยระบบ
ออนไลน์ 
4. การคัดเลือก
รูปแบบ/วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ             
(Best Practices)      

- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษา
อย่างทั่วถึง และมี
พัฒนาการสมวัย   

การศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัย          
ด้วยระบบ
ออนไลน์ ให้แก่ครู
กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 1 ครั้ง 
- การคัดเลือก
หรือสรรหา
รูปแบบ/วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) 
จำนวน 1 ครั้ง  
 

ผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนทีมี่
ความรู้ความ
เข้าใจมีความ
ตระหนักและเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัย (ไม่
น้อยกว่า 500 
คน) 
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2) โครงการ 
Innovation  
for Thai 
Education 
(IFTE) 
นวัตกรรม

- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ 

- สถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการมี
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม

- จำนวน
นวัตกรรมฯ ของ
สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
นวัตกรรมการ

284,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

การศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรม
ทางการบริหาร
จัดการ การ
จัดการเรียนรู้ 
การนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน 
คัดเลือก
นวัตกรรม
ทางการบริหาร
จัดการ การ
จัดการเรียนรู้ 
การนิเทศติดตาม
และประเมินผล  

การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
- เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 

และประเมินผล 
อย่างน้อย 1 
นวัตกรรม 
- สถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 
60 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
(อย่างน้อย 1 
นวัตกรรม) 
 

 
 



 
 

 

 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
- 

 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
- 

 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
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1) โครงการ ศธ. 
จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
จัดกิจกรรม 
- ปลูกต้นไม้ 
- เก็บขยะ 
- ทำความสะอาด
ห้องสุขา ห้องน้ำ 

- เพ่ือน้อมรำลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร   
- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

จัดกิจกรรมจิต
อาสาสำหรับ 
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน
บ้านร่องห้า 
โรงเรียนตามฝัน 
โรงเรียนประชา
บำรุงและ สนง.
ศธจ.พะเยา รวม
ทั้งสิ้น 233 คน 

ร้อยละของผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่ างให้ เป็ น
ประโยชน์ (ร้อยละ 
100) 
 

10,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 1 7 3 3 
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2) โครงการสรา้ง
และส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคบาท
ด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัต ิ
จัดกิจกรรม 
- ใต้ร่มพระบารมี 
จักรีวงศ์ 
- จิตอาสารักษา
บ้าน รักษ์ถิ่น 
- พลเมืองดีของ
สังคม 
- การขับเคลื่อน
สถานศึกษา
พอเพียงและ
ประเมินโรงเรียน
สถานศึกษา
พอเพียง 

- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในพระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษาใน 
หลวงรัชกาลที่ 10  
- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมน้อมนำ
พระบรมราโชบายฯ 
สู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
- เพ่ือให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา 
สถานศึกษามีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ด้านการนำพระบรม
ราโชบายฯ   สู่การ
ปฏิบัติ 

จัดกิจกรรมสร้าง
และส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคบาท
ด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ  
จำนวน 4 กิจกรรม  
- โรงเรียนสังกัด  
สพม. เขต 36 
จำนวน  5 โรงเรียน 
- ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน
สังกัด สพม. เขต 
36  จำนวน 35  
คน 
 

- ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ 
ความเข้าใจในพระ
บรมราโชบายฯ  
(ร้อยละ 100) 
- ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู บุลา
กรทางการศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
น้อมนำพระบรม
ราโชบายฯ สู่การ
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
(ร้อยละ 100) 
 

191,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

- เพ่ือให้
สถานศึกษาพัฒนา
เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบในการนำ
พระบรมราโชบายฯ 
สู่การปฏิบัติ 
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3) โครงการ
ส่งเสริมการจัด
งานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาด
ไทย (99 ปี ยุว
กาชาดไทย) 
- กล่าวคำ
ปฏิญาณตนของ
สมาชิกยุวกาชาด 
- สวนสนามของ
สมาชิกยุวกาชาด 
- บำเพ็ญ

- เพ่ือระลึกถึง
บุคคลสำคัญที่
เป็นผู้ก่อตั้ง
กิจการยุวกาชาด
ไทย   
- เพ่ือให้สมาชิก
ยุวกาชาดมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ตระหนักในคุณค่า
และความสำคัญ

- จัดพิธีสวน
สนามและ
กิจกรรมกล่าวคำ
ปฏิญาณตนของ
สมาชิกยุวกาชาด 
จำนวน 1 ครั้ง  
- ผู้บังคับบัญชา
และสมาชิกยุว
กาชาด จำนวน 
400 คน 
 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับบัญชา 
สมาชิกยุวกาชาด 
และบุคลากร
ทางด้านยุว
กาชาดมีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรม
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน (ร้อย

30,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

ประโยชน์ของ
สมาชิกยุวกาชาด 
 

ของการเป็น
สมาชิกยุวกาชาด  
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับบญัชา 
สมาชิกยุวกาชาด 
และบุคลากร
ทางด้านยุว
กาชาด มีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรม
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน 

ละ 90) 
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4) โครงการตรวจ 
ติดตามความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา    
- ตรวจ ติดตาม 
ดูแลความ 
 

- เพ่ือให้นักเรียน
และนักศึกษา
ประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่าง
เหมาะสมเป็นไป
ตามระเบียบของ

ตรวจ ติดตาม 
ดูแลความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา  
จำนวน 20 ครั้ง 

ร้อยละของ
นักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดพะเยาที่
ได้รับการดูแล 
คุ้มครอง ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาความ

45,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 11 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิ
การ 
- เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน
และนักศึกษา 
สถานศึกษาท่ี
ประสบภัยพิบัติ 
ภัยธรรมชาติและ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 

ประพฤติและ
ได้รับความ
ช่วยเหลือในกรณี
ที่ประสบเหตุภัย
พิบัติ ภัย
ธรรมชาติและ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน (ร้อยละ 
100) 
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5) โครงการนเิทศ
กิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา 
ประจำปี
งบประมาณ 2564 
- นิเทศกิจกรรมยุว
กาชาดใน
สถานศึกษา 

- เพ่ือให้
คำปรึกษา และ
ช่วยเหลือในการ
จัดกิจกรรมยุว
กาชาดใน
สถานศึกษาให้
ถูกต้อง 

นิเทศกิจกรรมยุว
กาชาดใน
สถานศึกษา 
สังกัดสำนักงาน
เทศบาลเมือง
พะเยา จำนวน 6 
โรงเรียน  

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาดใส
สถานศึกษาท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดใน

9,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

- เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลผลการจัด
กิจกรรมยุว
กาชาดใน
สถานศึกษา 

 สถานศึกษาท่ี
ถูกต้อง (ร้อยละ 
90) 
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6) โครงการ
ประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนนิงานของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
จังหวัดพะเยา 
และศูนย์เสมารักษ์ 
สนง.ศธจ.พะเยา   
- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนฯ  
 

- เพ่ือให้ผู้เข้า
ประชุมมีความรู้ 
ความเข้าใจ
นโยบาย 
มาตรการ 
แนวทางและแผน
ในการส่งเสริม
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษาระดับ
จังหวัด 
- เพ่ือให้ศูนย์เสมา
รักษ์ สนง.ศธจ.

จัดประชุม
ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
จังหวัดพะเยา  
และศูนย์เสมารักษ์  
สนง.ศธจ.พะเยา   
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
นโยบาย มาตรการ 
แนวทางและแผน 
ในการส่งเสริม 
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษาระดับ
จังหวัด (ร้อยละ 
80) 
 

30,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 2 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

- จัดประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
จังหวัดพะเยา 

พะเยาบูรณาการ
และขับเคลื่อน      
งานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

105 คน 
 

 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ  

- 
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- 
 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
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1) โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

- เพ่ือให้สถานศึกษา
เข้าใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชและ

ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนในสังกัด 

- ร้อยละของ
สถานศึกษาที่เข้าใจ
และเห็นความสำคัญ
ของพันธุกรรมพืช

10,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
- ติดตามการ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ใน
โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

ทรัพยากร 
-  เพ่ือติดตามผล
การดำเนินงานของ
โรงเรียน
พฤกษศาสตร์ 
- เพ่ือขยายและ
สร้างเครือข่ายการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 

สพม. เขต 36  สพป.
พะเยา เขต 1 และ 
เขต 2   สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา สำนักงาน
ส่งเสริมท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา 
จำนวน 12  โรงเรียน 
 

และทรัพยากร (ร้อย
ละ 100) 
 - ร้อยละของ
สถานศึกษามีข้อมูล
ผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียน
พฤกษศาสตร์ที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
(ร้อยละ 90) 
 

รวมงบประมาณ 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

   769,000           

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อ ย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
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1) โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อ
เด็กด้อยโอกาส 
(พิการ) 
- จัดเก็บข้อมูล
ดำเนินการใน
โรงเรียนเอกชน
จังหวัดพะเยา 
- ดำเนินการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสำหรับ

- เพ่ือให้มี
ฐานข้อมูลเด็ก
พิการในโรงเรียน
เอกชน ในจังหวัด
พะเยา 
- เพ่ือพัฒนาครู
โรงเรียนเอกชน 
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ   

- สนง.ศธจ.
พะเยา มี
ฐานข้อมูลเด็ก
พิการในโรงเรียน
เอกชน ในจังหวัด
พะเยา จำนวน 1 
ฐานข้อมูล 
- พัฒนาครู
โรงเรียนเอกชน 
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ
โรงเรียนละ 2 คน 

ร้อยละของครูที่
เข้ารับการอบรม
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ
ในสถานศึกษา
และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้ (ร้อยละ 
90) 

10,000 สนง.
ศธจ.
พะเยา 

กลุม่พัฒนา
การศึกษา 

4 11 12 1 8 7 3 4 



 
 

 

เด็กพิการให้แกค่รู
โรงเรียนเอกชน  
- นิเทศ ติดตาม 
การจัดการสอน
สำหรับเด็กพิการ 
 

จำนวน 21 
โรงเรียน รวม 42 
คน 
 

 
 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- 
รวมงบประมาณ 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

   10,000           

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 

- 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

- 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 
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1) โครงการ
ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษา และ
จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
ของจังหวัด
พะเยา และของ 
สนง.ศธจ.พะเยา 
- จัดประชุม    
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและ
จัดทำแผนฯ 
 

เพ่ือให้ สนง.ศธจ.
พะเยามี
แผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
ของจังหวัด และ
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด สำหรับ
เป็นกรอบ
แนวทางในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจ นโยบาย 
และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ 
 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
- ทบทวน
แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี 
ของ สนง.ศธจ.
พะเยา และจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) 
จำนวน 1 ครั้ง 
- ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
จำนวน 1 ครั้ง 

- จำนวนครั้งของ
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษา และ
จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
(จำนวน 3 ครั้ง) 
- จำนวนเอกสาร
แผน (อย่างละ  
10 เล่ม) 
 

38,900 สป.ศธ กลุ่ม
นโยบาย 
และแผน 

6 12 12 1 11 7 6 5 



 
 

 

ความต้องการ
ตามบริบทพ้ืนที่ 

- จัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
(ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) 
จำนวน 1 ครั้ง 
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2) โครงการ
ประชุม
ปฏิบัติการ 
จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน
ประจำปี
งบประมาณ  
 
 

- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกับการ
บริหารจัด
การศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดน  
- เพ่ือให้จังหวัด
พะเยามี
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา

- ผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษาดู
งานการบริหารจัด
การศึกษา
โรงเรียนในพ้ืนที่ 
จำนวน 1 ครั้ง  
- จังหวัดพะเยามี
แผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนฯ และ

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีความรู้
เกี่ยวกับการ
บริหารจัด
การศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดน (ร้อยละ 
90) 
 

58,800 สป.ศธ กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 

4 12 12 1 8 7 3 4 



 
 

 

พ.ศ.2564 ระดับ
จังหวัด 
- ศึกษาดูงาน
โรงเรียนในพ้ืนที่
ชายแดน  
- ประชุมทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2560 – 
2564) จังหวัด
พะเยาและจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัด
พะเยา 

การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน 
ประจำปี สำหรับ
ใช้เป็นแนวทาง
และเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน
การศึกษา 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
อย่างละ 20 เล่ม 
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3) โครงการ
ส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อ
การจัดทำ
รูปแบบและ
แนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
- สร้างเครือข่าย 
และพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

- เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาในการ
ส่งต่อผู้เรียนระดับ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับ
ระดับอาชีวศึกษา
และ
ระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัด 
- เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีความ
เชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ใน
ระดับอาชีวศึกษา
และ

- มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาในการ
ส่งต่อผู้เรียนระดับ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับ
ระดับอาชีวศึกษา
และ
ระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัด 
- มีหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่มีความ
เชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ใน
ระดับอาชีวศึกษา
และ
ระดับอุดมศึกษา  
 
 

- จำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สถานศึกษาในการ
ส่งต่อผู้เรียนระดับ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับ
ระดับอาชีวศึกษา
และ
ระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัด (อย่าง
น้อย 5 เครือข่าย) 
- จำนวนหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีความ
เชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ใน
ระดับอาชีวศึกษา 
 

196,580 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

6 12 12 1 11 7 6 5 



 
 

 

ระดับอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่
ของจังหวัด 
- เพ่ือเพ่ิมจำนวน
ผู้เรียนสายอาชีพ
ให้สูงขึ้น  
 

- เพ่ิมจำนวน
ผู้เรียนสายอาชีพ
ให้สูงขึ้น 

และ
ระดับอุดมศึกษา 
(อย่างน้อย
เครือข่ายละ 1 
หลักสูตร) 
- อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของจำนวนผู้เรียน
สายอาชีพ 
(สัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพ ต่อ 
สายสามัญ เป็น 
50 : 50) 
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4) โครงการ
ตรวจติดตามการ
บริหารจัดการ
งานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
ประจำปี

เพ่ือให้
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ 
 

ตรวจติดตาม 

- การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 

- ร้อยละของ
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ
ศึกษามีความรู้ 

33,600 สช. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

6 20 12 1 11 7 6 5 



 
 

 

งบประมาณ 
2564 
กิจกรรมตรวจ
ติดตาม 
- การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ
ศึกษา  
- การขอจัดตั้ง  
การจัดการเรียน
การสอนและการ
เลิกล้มกิจการ
สถานศึกษา
เอกชนทั้งในและ
นอกระบบ  

ศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ 
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนการจัด
การศึกษา การขอ
จัดตั้ง การจัดการ
เรียนการสอน 
และการเลิกล้ม
กิจการของ
สถานศึกษา
เอกชนมากยิ่งข้ึน 
 

ประเภทสามัญ
ศึกษา 19 แห่ง 
จำนวน 1 ครั้ง 

- การขอจัดตั้ง  
การจัดการเรียน
การสอน  และ
การเลิกล้มกิจการ
สถานศึกษา
เอกชน ในระบบ 
จำนวน 21 แห่ง 
นอกระบบ 19 
แห่ง จำนวน 1 
ครั้ง 
 

ความเข้าใจ
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนการจัด
การศึกษามาก
ยิ่งขึ้น (ร้อยละ 
100) 
- ร้อยละของ
สถานศึกษา
เอกชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับ
การขอจัดตั้ง การ
จัดการเรียนการ
สอน และการเลิก
ล้มกิจการของ
สถานศึกษา
เอกชนมากยิง่ขึ้น 
(ร้อยละ 100) 
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5) โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- กำหนดแนวทาง
การตรวจ ติดตาม
ฯ  
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ 
ศธ 
- ตรวจ ติดตามฯ  

- เพ่ือกำหนดแนว
ทางการตรวจ ติด
ตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายฯ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
- เพ่ือจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ 
ศธ 
- เพ่ือตรวจ ติด
ตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายฯ 

- จัดประชุม
กำหนดแนว
ทางการตรวจ ติด
ตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน 1 
ครั้ง 
- จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ ศธ 
ปีละ 2 ครั้ง  
- นิเทศ ติดตามฯ 
หน่วยงาน

ระดับความสำเร็จ 
- ในการกำหนด
แนวทางการตรวจ 
ติดตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ระดับ 5) 
- ในการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิ
การ (ระดับ 5) 
- ในการตรวจ ติด

80,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

6 12 12 1 11 7 6 5 



 
 

 

 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

ทางการศึกษา   
ปีละ 2 ครั้ง  
 

ตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564  (ระดับ 5) 

 
 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
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1) โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 
 
 

- เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับพัฒนา
สมรรถนะหลัก
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) 
 
 

- จัดอบรมอบรม
เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร 
ศึกษาธิการ
จังหวัด รอง
ศึกษาธิการ
จังหวัด และ
ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 

ร้อยละของ
บุคลากรทีมี่
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลัก
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) 

45,400 สป.ศธ กลุ่ม
อำนวยการ 

6 20 12 6 11 10 6 5 



 
 

 

- จัดอบรมอบรม
เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร 
- การศึกษาดูงาน 

- เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับพัฒนา
สมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง และให้
เห็นถึงศักยภาพ 
และสามารถ 
ดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวน 1 ครั้ง 
- การศึกษาดูงาน
ของบุคลากรใน
สังกัด จำนวน 1 
ครั้ง 
 

(ร้อยละ 90) 
 

รวมงบประมาณ 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

   453,280           

รวมงบประมาณ 
ทั้ง 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

   2,215,580           

 
 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

- 
 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

- 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

- 
 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน                     
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  

- 
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่                    
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 

- 
 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     
การศึกษา 
1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
 ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
          แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
 นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ 



 
 

 

     การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
      นโยบายการศึกษาของประเทศให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสร้างทุนปัญญา
และความเป็นเลิศให้กับทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด ให้ตรง
กับความต้องการของพ้ืนที่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2559,หน้า ก)  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 24(5) กล่าวถึงกระบวนการวิจัย                   
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, 
หน้า 14) รวมทั้งคุรุสภาซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพครูได้กำหนดมาตรฐานความรู้และสมรรถนะ 
ความเป็นครูมืออาชีพในด้านการวิจัยทางการศึกษาอยู่ในมาตรฐานที่ 7 โดยเน้นให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา สามารถเสนอโครงร่างเพ่ือทำวิจัย สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถ
ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน (สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ, 2550)  นอกจากนี้  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาพขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ได้มีข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในด้านการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือน
วัติกรรม โดยมีแนวทางให้มี พ.ร.บ.เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
และปรับทิศทางการกำหนดนโยบายวิจัยเพื่อนวัตกรรม (คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา, หน้า 22) 
การวิจัยเป็นศาสตร์ที่มีหลักวิชา มีกระบวนการเป็นลำดับขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าวางแผนดำเนินการอย่างเป็น
ระบบในการค้นหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ แบบปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ที่เหมาะสม
ด้วยการใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็นหลัก เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความถูกต้อง ได้รับ   การยอมรับและมีความเชื่อถือสูง 
การวิจัยจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ วิธีการทำงานและนวัตกรรมใหม่ๆ                    
ทางการศึกษาที่มีคุณค่า  นโยบายการศึกษาของประเทศจึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาและถือเป็นกลไก
หลักที่นำไปสู่การสร้างเสริมกระบวนการคิดในเป็นทุนปัญญาของคนไทย การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ บนฐานความรู้ของการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยที่สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เช่นเดียวกับ
เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มีการวางระบบวิจัยและกิจกรรมสร้างเสริมการวิจัยใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยช่วยสร้างเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เกิดกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้นำผลผลิต  จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป (สำนักวิจัยและพัฒนา
การศึกษา, 2559,หน้า 2)   



 
 

 

การพัฒนาครูให้เป็นครูนักวิจัยถือเป็นบทบาทหนึ่งของครูยุคใหม่ ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็น                 
ตามหลักสูตรมุ่งหวัง ครูนักวิจัยย่อมนำเอาการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน แต่จากรายงาน                  
การวิจัยที่มีการศึกษาสภาพปัญหาด้านการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู พบว่า ครูที่ได้รับการฝึกอบรมการทำ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกันมาก แต่ผลสัมฤทธิ์ในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คุณภาพของการวิจัยและคุณค่า
ของงานวิจัยดังกล่าวในความคิดของครูกลับอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากครูขาดแรงจูงใจและขาดความรู้                        
ในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Sukdunai, Wiratchai,&Khemmani, 2011, P.2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัตติมา โสภาคะยังและคณะ (วารสารบัณฑิตศึกษา,2556, หน้า 27) ที่ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้าน               
การทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาห าร  
ผลการวิจัยพบว่า ครูทำวิจัยในชั้นเรียนน้อย ไม่มีร่องรอยหลักฐานในการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูขาดการพัฒนา
ศักยภาพในด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ส่วนปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนพบว่า ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน
และกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูเคยผ่านการอบรมมาแล้วเป็นเวลานาน จึงขาดทักษะและความมั่นใจในการ
ทำวิจัยในชั้นและขาดความรู้ ความเข้าใจการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุทธิพงษ์ บุญผดุง และ พิณทิพา สืบแสง.(2556) ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของครู                       
ตามแนวคิดของไวก๊อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน(ระยะที่1) ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะการทำวิจัยของครู 
ตามสภาพที่เป็นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับน้อยถึงปาน
กลาง ทั้งสามด้านย่อย คือ 1) ด้านความรู้ในการระบุปัญหาของการวิจัย 2) ด้านความรู้ในด้านการดำเนินการวิจัย 
และ 3) ด้านความรู้ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเรื่องสำคัญ                       
ที่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศต้องดำเนินการร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
กลไกสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน คือ ครู การพัฒนาครูให้มีทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ  
จึงมีความจำเป็น  โดยเฉพาะความสามารถด้านการวิจัย ซึ่งเป็นทักษะที่ครูใช้สำหรับการค้นหาคำตอบของปัญหา
เกี่ยวกับการสอน ปรับปรุงงานสอน และพัฒนางานวิชาการที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ครูจึงควรได้รับ
การเสริมทักษะด้านการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน   การพัฒนาครูจะเกิด
ประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับตัวครูเป็นสำคัญ ครูต้องเห็นถึงความสำคัญจำเป็นและลงมือพัฒนา
ด้วยตัวของตัวเอง อย่างไรก็ตามอาจใช้กระบวนการความร่วมมือกันเป็นกลุ่มของครูในการช่วยเหลือ เสริมสร้างและ
สนับสนุนการพัฒนาครู โดยกลุ่มครูร่วมมือกันทำงานในรูปเครือข่ายซึ่งอาจจะร่วมกับหน่วยงานและบุคคลอ่ืน ๆ                
ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู อันส่งผลต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนการใช้ยุทธศาสตร์เครือข่าย เป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายร่วมกัน 
โดยมีความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่ทำในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียม
หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สมาชิกเครือข่ายมีความเป็นอิสระหรือมีความเป็นตัวของตัวเอง การรวมตัวเป็น
เครือข่ายเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยน สกัดเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนกัน
และกัน ผนึกกำลังกันเกิดเป็นพลังทวีคูณ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา เห็นความสำคัญของการจัดตั้ งและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเป็นกล
ยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยทางการศึกษาและการเชื่อมโยงการใช้ผลการวิจัย ตลอดจนการติดต่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ในการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือผลประโยชน์ของครูและผู้เรียน การจัดตั้งเครือข่ายครูนักวิจัยจะเป็นนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูที่สำคัญ                 
ที่มีส่วนผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดความยั่งยืน เพราะการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายจะช่วยให้



 
 

 

เกิดพลังการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครูนักวิจัยจะมีเพ่ือนร่วมคิดและร่วมดำเนินงานอันก่อให้เกิดกำลังใจ      
ในการทำวิจัย  มีการแบ่งปันทรัพยากรและประสบการณ์ในการทำวิจัย มีการเชื่อมโยงภารกิจโดยมีเป้าหมายสุดท้าย
มุ่งที่คุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ครูนักวิจัยเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย และเกิดแรงบันดาลใจ                         
ในการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
 คณะผู้วิจัยมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นกระบวนการพัฒนาด้วยกระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
Mentoring)  และกระบวน การชุ ม ชน แห่ งการ เรี ยน รู้ ท างวิ ช าชี พ  ห รื อ  PLC (Professional Learning 
Community) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้อันจะเป็น
ตัวจักรสำคัญ                ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและตัวบุคลากรในการทำงานให้
บรรลุเป้าหมายเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ส่งผลให้เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยั่งยืน
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็นของเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรม  
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
     2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
     3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของเครือข่ายครูนักวิจัย                          
ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
  2) มีรูปแบบเครือข่ายครูนักวิจัยในสถานศึกษาจังหวัดพะเยาจำนวน 1 รูปแบบ 
  3) ครูที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็ นของเครือข่ายครูนักวิจัย                           
ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เป็น
ข้อมูลที่ตรงกับสภาพ ปัญหาและความต้องการในระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง   
  2) รูปแบบเครือข่ายครูนักวิจัยในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพ  
  3) ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ 
  4) ครูที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได ้

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน  
10 สังกัด ดังนี้ 



 
 

 

 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 4) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
 5) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 6) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
 7) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
 8) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 9) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา 
 10) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
     6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
  1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็น
ของเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษา                     
ในจังหวัดพะเยา (ระดับ 5)   
  2) ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายครูนักวิจัยในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา (ระดับ 5)   
     6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
  1) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ (ร้อยละ 80) 
  2) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนได้ (ร้อยละ 80) 

7. วิธีการดำเนินการ + กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ 
การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยทั้งหมด 3 ระยะ แต่ละระยะจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้   
       ระยะที่ 1  ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็นของเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
            ประชากร คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา 
            เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับเครือข่ายครูนักวิจัย                      
ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
โดยมีขั้นตอนและวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการสร้างเครือข่าย และ การทำวิจัยในชั้นเรียน และ
การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  
 2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน  
 4) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับครูผู้สอน จำนวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่า                   
ความเชื่อมั่น 



 
 

 

 5) จัดทำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 6) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและรายงานผล 
       ระยะที่ 2  พัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา มีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
                1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 เพ่ือดำเนินการยกร่าง  
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัย ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                2) นำร่างแนวทางที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน  7  ท่าน ประเมินความเหมาะสมและ                    
ความเป็นไปได้ของแนวทาง  โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะนำ  
                3) จัดทำแนวทางการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เพ่ือนำไปใช้ต่อไป 
       ระยะที่ 3   ศึกษาประสิทธิผลของเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
          ประชากร  คือ ครูผู้สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด ในจังหวัดพะเยา 
          กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดพะเยาที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัย จำนวน 60 คน 
          วิธีดำเนินการ 
 1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัย 
 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3) ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้   
 4) นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 5) สรุป  เขียนรายงานและเผยแพร่  
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรมหลัก ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
1. ประชุมคณะวิจัยและศึกษานิเทศก์    
2. สร้างแบบสอบถาม หาคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูล    
3. จัดประชุมเพ่ือประเมินรูปแบบเครือข่าย    
4. อบรมพัฒนาครู    
5. จัดเวทีพบปะ และเสนอความก้าวหน้าของงาน    
6. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผล    
7. นำเสนอผลงานวิจัย    
8. จัดทำเล่มรายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย    

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
   1) มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็นของเครือข่ายครูนักวิจัย                          
ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
 2) มีเครือข่ายครูนักวิจัยในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา 
 3) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทำวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ 



 
 

 

 4) มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ 

9. ระยะเวลาดำเนินการ        
 ระยะเวลาโครงการ 1 ปี 0 เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2564 

แผนการดำเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
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ร้อยละของ
กิจกรรม 

2564 ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจำเป็น  
- ประชุมคณะวิจัยและศึกษานิเทศก์ 
- สร้างแบบสอบถาม หาคุณภาพ   
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 

x         5 

2564 ยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายครู
นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 x        5 

2564 ประเมินรูปแบบเครือข่ายครูนักวิจัยฯ โดย
ผู้ทรงวุฒิ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

 x        5 

2564 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำ
วิจัยและพัฒนาในการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการ 

  x x      10 

2564 ครูทำวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
แล้วนำไปทดลองใช้ 

   x x x x   20 

2564 ประชุมพบกลุ่มแบบแบบเผชิญหน้า เพ่ือ
นำเสนอความก้าวหน้า  

   x x x x   15 

2564 ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เพ่ือนิเทศ ติดตาม 
โครงการ 

   x x x x   15 

2564 จัดเวทีนำเสนอเพ่ือเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ 

      x x  10 

2564 สรุปผล เขียนรายงาน และเผยแพร่        x x 5 
 รวม          100 

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 



 
 

 

 
 
11. งบประมาณ 535,000 บาท  (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะวิจัยและ
ศึกษานิเทศก์ 
- ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 

 
 
-  เอกสารประกอบการประชุม จ้างถ่ายเอกสาร  
จำนวน 9 ชุด x 100 บาท = 900 บาท 
-   ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 9 คน X 100 บาท       
= 900 บาท 
-  อาหารว่าง 2 มื้อ (9 คน X 35บาท X 2 มื้อ)    
= 630 บาท 

 
 

2,610 
 
 
 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 1  2,610 
กิจกรรมที่ 2 สร้างแบบสอบถาม  
หาคุณภาพและเก็บรวมรวมข้อมูล 
- ค่าตอบแทน 
 
 

 
 
- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
จำนวน 5 คน คนละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
- ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ 

 
 

2,500 
 
 

5,000 
- ค่าใช้สอย 
 
 
 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม จำนวน 500 
ชุด ชุดละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าขนส่งทางไปรษณีย์ทั้งไป-กลับ ชุดละ 20 
บาท จำนวน 500 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 

 
5,000 

 
10,000 

- ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 2,570 
รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2  25,070 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเพื่อ
ประเมินรูปแบบเครือข่าย โดยการ
สนทนากลุ่ม จำนวน 15 คน 
จำนวน 1 วัน 
- ค่าตอบแทน 
 
 
 

 
 
 
 
-  ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
(บุคคลภายนอก) 
จำนวน 7 คน X 2,000 บาท = 14,000 บาท 
-  ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ   
 

 
 
 
 

14,000 
 
 

5,000 
 

 
 
 



 
 

 

 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
 

- อาหารกลางวัน 15 คน X 300 บาท   
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 50 บาท x 2 
มื้อ  
     
-  อาหารมื้อเย็น 15 คน X 300 บาท   
-  ค่าชดเชยน้ำมัน (กิโลเมตรละ 4 บาท) จำนวน 
7 คน    
-  ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 7 ห้อง X 1,200 
บาท 
- ค่าจ้างถอดเทปการสนทนากลุ่ม   

4,500 
1,500 

 
 

4,500 
25,000 

 
8,400 

 
5,000 

- ค่าวัสดุ -ค่าวัสดุ 2,000 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3  69,900 
กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาครู  
 
- ค่าตอบแทน 
 
 
 
 

 
 
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 2 คน  x 6 ชั่วโมง x  
2 วัน x 1,200 บาท   
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มกลุ่มละ 10 คน x 3  
ชั่วโมง x 2 วัน x 600 บาท 
- ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ 

 
 

28,800 
 

36,000 
 

5,000 

- ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาหารกลางวัน จำนวน 80 คน x 300 บาท 
x 2 บาท 
- อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 50 
บาท x 2 มื้อ x 2 วัน   
- ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คน x 1,200 บาท x 2 คืน 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน ของวิทยากรหลัก   
- ค่ารถรับจ้างจากสนามบินเชียงรายถึงพะเยา   
- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม 80 คน   
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน (100 ชุด 
X 100 บาท)   

48,000 
 

16,000 
 

5,800 
1,000 
1,000 
30,000 
10,000 

 
- ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุ 18,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 4   199,600 

 
 
 



 
 

 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีพบปะและ
เสนอความก้าวหน้าของงาน 
-  ค่าตอบแทน 

 
 
- ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ 

 
 

5,000 

-  ค่าใช้สอย - พบปะกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อนำเสนอ
ความก้าวหน้ารายเครือข่ายตามพ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ 
พ้ืนที่ที่ 1 ได้แก ่อำเภอเมือง แม่ใจ ภูกามยาว
,ดอกคำใต้ พื้นท่ีที่ 2 ได้แก่อำเภอเชียงคำ ภูซาง 
ปงเชียงม่วน จุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน X 100 บาท   
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน x 35 บาท x 2 
มื้อ  
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 80 คน     
- ค่าบำรุงสถานที่ 2 จุด จุดละ 3,000 บาท   
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก์ 10 คน X 120 x 
2 จุด   
- ค่าพาหนะ สำหรับคณะศึกษานิเทศก์   2 วัน   

 
 
 
 
 

8,000 
5,600 

 
30,000 
6,000 
2,400 

 
5,600 

-  ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุ 10,000 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5  72,600 
กิจกรรมที่ 6 ลงพื้นที่นิเทศ  
ติดตามผล 
- ค่าตอบแทน 

 
 
- ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ 

 
 

5,000 
- ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
 

-  ค่าเบี้ยเลี้ยง พ้ืนที่ที่ 1 จำนวน 9 คน X 120 
บาท X 3 ครั้ง     
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง พ้ืนที่ที่ 2 จำนวน 9 คน X 240 
บาท X 3 ครั้ง     
- ค่าพาหนะเดินทางของคณะนิเทศในการลงพ้ืนที่
เพ่ือนิเทศ ติดตาม ครู สถานศึกษาในจังหวัด
พะเยา จำนวน 9 อำเภอละ 3 ครั้ง   

3,240 
 

6,480 
 

29,500 

- ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุ 10,000 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 6  54,220 
กิจกรรมที่ 7 การนำเสนอ
ผลงานวิจัย 
- ค่าตอบแทน 
 
 

 
 
- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญผู้วิพากษ์งานและ
คัดเลือกผลงานดีเด่น 10 คน คนละ 1,500 บาท    
- ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ 

 
 

15,000 
 

2,000 
หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ ง บ ป ร ะ ม า ณ 



 
 

 

(บาท) 
- ค่าใช้สอย 
 
 
 

- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 300 บาท x 1 วัน 
- อาหารว่างละเครื่องดื่ม 80 คน x 50 บาท x 2 
มื้อ x 1 วัน    
- ค่าพาหนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้ารับการอบรม 

24,000 
8,000 

 
30,000 

- ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุ 8,000 
รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 7  87,000 
กิจกรรมที่ 8 การจัดทำเล่มรายงาน
การวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- ค่าตอบแทน 

 
 
- ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ 

 
 

2,000 

-  ค่าใช้สอย 
 

- ค่าจัดทำเล่มสมบูรณ์จำนวน  100 เล่ม เล่มละ 
200 บาท  = 20,000 บาท 

 
20,000 

-  ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุ 2,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 8  24,000 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  535,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง  
 1. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่กำหนด 
 2.  ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามระยะเวลาในการดำเนินงานในกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์                     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
       การบริหารความเสี่ยง  
 1.  สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ 
 2.  ใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินงานโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เช่น O-NET,NT,PISA ฯลฯ  สูงขึ้น 

 

 

 



 
 

 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป 
(High Scope) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนงานบูรณาการ 
แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  2. การผลิตและพัฒนากำลังคน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนว 
    ไฮสโคป (High Scope) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น  
    การทุ่มสรรพกำลังให้กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ เพราะ
พัฒนาการ ทุกด้านในช่วง 5 ขวบปีแรกของชีวิตหรือวัยก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มักเรียกกันว่า       
“ช่วงปฐมวัย”  คือ “โอกาสทอง” ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของมนุษย์แต่ละคนและส่งผลต่ออนาคต
ของสังคม อีกท้ังยังได้รับ การพิสูจน์จากนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน ว่า “การลงทุน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว โดยคืนผลตอบแทนกลับมา                  
ในอนาคตมากถึง 7 เท่า” (พัชรา เอ่ียมกิจการ, 2557 หน้า 3) การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสมองของเด็กได้รับการสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของ                 
การเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต ซึ่งถ้าเราปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็จะไม่สามารถเรียก
กลับคืนมาได้ เพราะการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของมนุษย์จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในช่วงปฐมวัยเท่านั้น เด็กปฐมวัย                    
ที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และความฉลาด
ทางด้านอารมณ์ สูงขึ้นกว่าปกติ และนำไปสู่การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแรงงานที่มี



 
 

 

คุณภาพมีรายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมลดน้อยลงด้วยการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การเด็กศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและตามความสามารถของแต่ละ บุคคล เพ่ือให้การจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามปรัชญาและ วิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  ทั้งนี้ครูคือบุคคลที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ  หากรูปแบบการเรียนการสอนที่มี                   
ความสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและครูมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอน  ก็จะเพ่ิมโอกาส                  
ในการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กมากยิ่งขึ้นการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope)   สามารถนำไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ได้ทุกกิจกรรม เพราะกระบวนการและวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก เปิดกว้างมีการคิดการปฏิบัติตาม
วงจรของการวางแผน  การปฏิบัติและการทบทวน ( plan-do-review cycle ) เมื่อทำกิจกรรมแล้วเด็กสามารถคิด
กิจกรรมอ่ืนต่อเนื่องได้ตามความสนใจ  จุดสำคัญอยู่ที่ประสบการณ์การเรียนรู้  (Key  experience) ที่เด็กควรได้รับ
ระหว่างกิจกรรม  ซึ่งครูต้องมีปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก กิจกรรมให้มากที่สุด ทั้งนี้การจัด                  
การเรียนรู้ตามแนวไฮสโคป จะสามารถส่งเสริมให้เด็กเกิดสมรรถนะตามวัย  ความ มุ่งหวังให้เด็กได้รับอย่างน้อยต้อง
ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา เพ่ือการเรียนรู้ที่ ดีและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้มี
ความคิดอิสระสร้างสรรค์ จากสภาพดังกล่าว ครูปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพในเรื่องการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด โดยเริ่มจากครูปฐมวัยที่สอนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง 6 ปี ซึ่งควรได้รับ                    
การวางรากฐานทักษะอย่างมีศักยภาพ  การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางของการพัฒนาวิชาชีพครู เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
การศึกษาจากหนังสือ (Book Study) การวิจัยบทเรียน (Lesson Study) การชี้แนะโดยเพ่ือนร่วมงาน (Peer 
Coaching) การชี้ แน ะโดยผู้ เชี่ ย วช าญ  (Expert Coaching) พ่ี เลี้ ย งและการเป็ น พ่ี เลี้ ย ง (mentors and 
Mentorship)  การสะท้อนคิดด้วยตนเอง (Self-Reflection) การเยี่ยมชั้นเรียน (Classroom Visitation) การ
อบรมการประชุมสัมมนา (Training - Conference) การเยี่ยมชั้นเรียน (Classroom Visitation) การอบรม                               
การประชุมสัมมนา (Training- Conference) แฟ้มสะสมงาน (Professional Portfolio) เครือข่าย (Networks) 
ฯลฯ (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล, หน้า 2560) แต่สิ่งสำคัญในการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม                  
การสนับสนุนของสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำกระบวนการวิจัย                    
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาครูปฐมวัย ผ่านกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
เนื่องจากวิธีการวิจัยนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และการมีส่วนร่วม  
ในทุกขั้นตอนของครูจะเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้รับคำสั่งมาเป็นผู้ร่วมปฏิบัติ เกิดความตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการวิจัยและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง  เกิดจากเรียนรู้ด้วยตนเองและจะเป็นผู้นำในสถานศึกษา
ที่จะนำพาให้เกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัย และภาพรวมของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ตามแนวไฮสโคป           
    3.2  เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 
           1) ความรู้และทักษะของครู ได้แก่ 
               - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
               - ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
               - พฤติกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
               - พฤติกรรมการโค้ช 



 
 

 

           2)  สมรรถนะของเด็กปฐมวัย  ได้แก่  
               - ความสามารถในด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาพ (Motor Development)  
               - ความสามารถในด้านพัฒนาการด้านสังคม (Social Development) 
               - ความสามารถในด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ ( Emotional Self-Control) 
               - ความสามารถในด้านพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา (Cognitive Development) 
               - ความสามารถในด้านพัฒนาการด้านภาษา (Language Development)    
              - ความสามารถในด้านพัฒนาการด้านจริยธรรม (Moral Development)    
               - ความสามารถในด้านพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Development)   

4. เป้าหมายของโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1) เอกสารหลักสูตรฝึกอบรมครูปฐมวัยที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ตามแนวไฮสโคป เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย จำนวน 1 เล่ม 
  2) ครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ในจังหวัดพะเยา จำนวน                  
80 คน 
    3) เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ในความรับผิดชอบของครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน............คน 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1) หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล 
            2) ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
  3) เด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบของครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 ครูปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 1-3 (เด็กปฐมวัย 3-6 ขวบ) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดพะเยา        
ทุกสังกัด 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)   
              1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ เสริมสร้างความสามารถในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคปเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา  
(ระดับ 5)  
  2) ร้อยละของครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป (ร้อยละ 80) 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
   ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสมรรถนะของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น (ร้อยละ 80) 

 7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 
  1) ขออนุมัติโครงการ 
  2) แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 



 
 

 

  3) ดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
  4) ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 
  5) จัดทำรายงานวิจัย 5 บท 
  6) เผยแพร่ผลงาน 
            7.2 กิจกรรม  

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน    
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ    
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคปเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย  

   

กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน    
กิจกรรมที่ 5 การนำเสนอผลงาน Best Practices การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป 

   

กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปงานถอนบทเรียนความสำเร็จ    

8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)  มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564  

9. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา /สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด              
ในจังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ   เงินงบประมาณ  จำนวน 44,8300 บาท จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการอนุมัติ
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ)                   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 22 คน  
ค่าตอบแทน (3,000 บาท)  
     1. ค่าตอบแทนวิทยากร  (2 คน คนละ2 ชม. = 4 ชม. x 600 บาท )   
     2. ค่าตอบบรรยายพิเศษประธาน (1 ชม. X 600 บาท)                     
ค่าใช้สอย  (11,168 บาท) 
     1. ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 22  คน                                          
     2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 22 คน จำนวน 2 มื้อ   
     3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 50 บาท x 25 คน               
     4. ค่าชดเชยน้ำมันผู้เข้าร่วมประชุม (11 คน)                                      
ค่าวัสดุ (3,182 บาท) 
   - ค่าวัสดุโครงการ   

 
 

2,400 
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2,200 
1,540 
1,250 
6,178 

 
3,182 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 17,350 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ 
ค่าตอบแทน  
     ค่าตอบผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย 2 คน ด้านไฮสโคป 2 คน ด้านหลักสูตรและ               

 
 
 



 
 

 

การสอน 3 คน รวมจำนวน 7 คน  (7 คน x 1,000 บาท )   7,000 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 7,000 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ)                   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคปเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของเด็กปฐมวัย จำนวน 2 วัน 
ค่าตอบแทน (30,000 บาท)  
     1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
     2. ค่าตอบบรรยายพิเศษประธาน (1 ชม. X 600 บาท)                    
ค่าใช้สอย  (159,550 บาท) 
     1. ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 95 คน จำนวน 2 มื้อ                                        
     2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 95 บาท จำนวน 4  มื้อ   
     3. ค่าอาหารมื้อเย็น 300 บาท x 80 คน  
     4. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 50 บาท x 95 คน               
     5. ค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม ห้องละ 800 บาท x 40 ห้อง = 32,000 บาท 
     ค่าท่ีพักวิทยากร ห้องละ 1,200 บาท คืนละ 2 ห้อง จำนวน 2 คืน = 4,800 บาท  
     6. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเดินทางวิทยากร/ผู้เข้าอบรม         
ค่าวัสดุ 
   - ค่าวัสดุโครงการ  
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26,260 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3 215,810 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานนิเทศติดตามแบบบูรณาการ
ร่วมกับศึกษานิเทศก์จากแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน 
     1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 22 คน x 120 บาท จำนวน 2 วัน  
     2. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  

 
 

5,280 
36,000 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4 41,280 
กิจกรรมที่ 5 สัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงาน Best Practices การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป 
ค่าตอบแทน (8,600 บาท) 
    1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานงาน 5 คน x 1,000 บาท 
    2. ค่าตอบบรรยายพิเศษประธาน (1 ชม. X 600 บาท)   
    3. ค่าตอบแทนผู้ร่วมเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จ  5 คน x 600 บาท 1 ชม.                 
ค่าใช้สอย  (78,250 บาท) 
    1.ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 100  คน   
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 100 บาท จำนวน 2 มื้อ   
    3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 50 บาท x 100 คน               
    4. ค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตร ชิ้นละ 250 บาท จำนวน 5 ชิ้น 
    5. ค่าจ้างทำเกียรติบัตร แผ่นละ 20 บาท จำนวน 100 แผ่น 
     6. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดงาน (การแสดง) 

 
 
 

5,000 
600 

3,000 
 

30,000 
10,000 
5,000 
1,250 
2,000 
5,000 



 
 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ)                   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 5 (ต่อ) 
     7. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (จัดบูธ) 
     8. ค่าบันทึกภาพ/วีดีทัศน์ 
     9. เงินรางวัลตอบแทนผลงานดีเด่น 
     10. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงวิทยากร/ผู้เข้าร่วมงาน     
ค่าวัสดุ (10,000) 
   - ค่าวัสดุโครงการ  

 
10,000 
3,000 
7,000 
5,000 

 
10,000 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5 96,850 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปงานถอนบทเรียนความสำเร็จ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 คน 
และผู้ช่วยโครงการวิจัย 
   ค่าใช้สอย   
     1. ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 9  คน                                       
     2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 9 คน จำนวน 2 มื้อ   

 
 
 
 

900 
630 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 6 1,530 
ค่าทำงานนอกเวลาราชการ     8,480 

งบบุคลากร 
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย (วุฒิปริญญาตรี) รายเดือน เดือนละ 10,000 บาท x 6 เดือน 

 
60,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการในทุกกิจกรรมตามที่จ่ายจริง 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : สถานการณ์โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ COVID 19 
 การบริหารความเสี่ยง : ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในโครงการให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดต่อดังกล่าวอย่างเข้มงวด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1 ครูปฐมวัยมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทางไฮสโคปเป็นต้นแบบ                      
ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อเป็นนวัตกรรมหรืองานวิจัยทางการศึกษา 
      13.2 เกิดเครือข่ายครูปฐมวัยในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
      13.3 ได้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นระบบ 
     13.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 



 
 

 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

- 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง               
จากการลงมือปฏิบัติ 

1) โครงการการพัฒนาและการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล  

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาและการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ข้อ 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 ได้กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 
21 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 ที่มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมคนใน
สังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมให้กับคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เพ่ือ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้เท่าทันพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเรื่อง รวมทั้งนโยบายและจุ ดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับประถมศึกษาให้จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน และพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) กอปรกับนโยบายด้านการศึกษาของคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

ในการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสนับสนุนให้เด็กไทยได้เรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) พร้อมพัฒนา
หลักสูตรรองรับโลกยุคดิจิทัล ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพราะ                  
การเรียนดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิด เช่น การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ                  
การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หรือ Coding โดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เสนอหลักสูตรวิทยาการคำนวณต่อกระทรวงศึกษาธิการ                
จนได้รับการประกาศใช้ในหลักสูตรอย่างเป็นทางการในปี 2561 อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งการ
เรียน Coding ในวิชาวิทยาการคำนวณเน้นที่จะพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล หลักการ
วางลำดับขั้นตอนการคิดกระบวนการเพ่ือบูรณาการกับชีวิตและศาสตร์อ่ืนๆ โดยต้องการให้นักเรียนคิดแบบเป็น
ระบบ รู้ลำดับขั้นตอน(อัลกอริทึม) การวางทางเลือกการทำงานที่เป็นกระบวนการ มีเหตุผล รู้แนวทางการแก้ปัญหา
เข้าใจความซับซ้อนของปัญหา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการบูรณาการด้านการจัด
การศึกษาของจังหวัดพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ  “การพัฒนาและส่งเสริม                 
การจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding” ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบ                     
การเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้
สื่อ และเทคโนโลยีที่เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่ าง
แท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)            
ทั้งรูปแบบ Online และ Unplugged ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ เน้นทักษะการคิด              
อย่างเป็นระบบ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
บริบทของห้องเรียนของตนได้ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะ                        
ด้านการ Coding  

4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding 
(เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21)” ให้แก่ครูที่สอนสอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา 
จำนวน 52 คนจำนวน 1 ครั้ง 
  2) นิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding จำนวน 26 โรงเรียน 
  3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและนำเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทาง               
การจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding จำนวน 1 ครั้ง 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ทั้ง
รูปแบบ Online และ Unplugged ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

 2) ครูผู้สอนสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ   
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้สื่อดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน
ของตนได ้
 3) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้าน                      
การ Coding 

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูผู้สอนที่ ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา               
ตอนปลาย (ป.4-ป.6) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน 52 คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
  ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้                
ด้วยทักษะด้านการ Coding (เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21) (ร้อยละ 80) 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
  1) ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) ทั้งรูปแบบ Online และ Unplugged ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 
  2) ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยี                       
ที่เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้สื่อดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนของตนได้ (ร้อยละ 80) 
  3) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วย
ทักษะด้านการ Coding (อย่างน้อย 1 รูปแบบ) 

7. วิธีการดำเนินการ + กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำและนำเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมการดำเนินงาน จากนั้นนำเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติดำเนินงานโครงการจากศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
  2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding 
(เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21)” 
  3) นิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding 
  4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและนำเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทาง               
การจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding 
  5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้                    
ด้วยทักษะด้านการ Coding” 
 7.2 กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย

ทักษะด้านการ Coding (เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้  สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21)” 

เมษายน – สิงหาคม 2564 

2. นิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding มิถุนายน - สิงหาคม 2564 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน และนำเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/แนว

ทางการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding 
สิงหาคม 2564 



 
 

 

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
 1) ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ทั้งรูปแบบ 
Online และ Unplugged ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูผู้สอนสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ     
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน
ของตนได ้
 3) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้าน                    
การ Coding 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณพร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  
 จำนวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. โดยของถัวจ่ายทุกรายการตามรายละเอียดการใช้
งบประมาณ ดังนี้ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ
(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding                  
(เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการเรียนรู้  สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21)” 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท × 13 ชั่วโมง × 2 คน 15,600 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ 600 บาท × 1 ชั่วโมง × 2 คน 600 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน 35 บาท × 4 มื้อ × 52 คน 7,280 
- คณะทำงาน จำนวน 15 คน 35 บาท × 4 มื้อ × 15 คน 2,100 
- คณะวิทยากร จำนวน 2 คน 35 บาท × 4 มื้อ × 2 คน 280 
4. ค่าอาหารกลางวัน   
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน 100 บาท × 2 มื้อ × 52 คน 10,400 
- คณะทำงาน จำนวน 15 คน 100 บาท × 2 มื้อ × 15 คน 3,000 
- คณะวิทยากร จำนวน 2 คน 100 บาท × 2 มื้อ × 2 คน 400 
ค่าใช้สอย 
5. ค่าที่พักวิทยากร 1,000 บาท × 2 คืน × 2 ห้อง 4,000 
6. ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 2 คน  4,000 
7. ค่าสถานที่ 2 วัน × 3,000 บาท 6,000 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ Coding 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการนิเทศ ติดตามและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 26 โรงเรียน 

26 โรงเรียน × 1,000 บาท 10,000 

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน และนำเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรู้                                   



 
 

 

ด้วยทักษะด้านการ Coding 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ(วิทยากร) จำนวน 3 คน 600 บาท × 3 คน 1,800 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ 600 บาท × 1 ชั่วโมง  600 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
- ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 52 คน                                   

35 บาท × 2 มื้อ × 52 คน 3,640 

- คณะทำงาน จำนวน 15 คน 35 บาท × 2 มื้อ × 15 คน 1,050 
- คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (วิทยากร) จำนวน 3 คน 35 บาท × 2 มื้อ × 3 คน 210 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ
(บาท) 

4. ค่าอาหารกลางวัน   
- ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 52 คน 

100 บาท × 1 มื้อ × 52 คน 5,200 

- คณะทำงานจำนวน 15 คน 100 บาท × 1 มื้อ × 15 คน 1,500 
- คณะผู้ทรงคุณวุฒิ(วิทยากร) จำนวน 3 คน 100 บาท × 1 มื้อ × 3 คน 300 
ค่าใช้สอย 
5. ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ (วิทยากร) จำนวน 3 คน 1,000 บาท × 3 คน 3,000 
6. ค่าสถานที่ 1 วัน × 3,000 บาท 3,000 
ค่าวัสดุ 
7. ค่าวัสดุ  16,040 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
  1) ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

2) ครูผู้สอนไม่นำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 การบริหารความเสี่ยง 

 1) ประสานงานการเข้าร่วมอบรมก่อนดำเนินการจัดอบรม 
  2) กำหนดแนวทางนิเทศ ติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบรู้ลำดับขั้นตอน (อัลกอริทึม) การวางทางเลือกการทำงานที่เป็น
กระบวนการ มีเหตุผล รู้แนวทางการแก้ปัญหาเข้าใจความซับซ้อนของปัญหา เป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่าง
แท้จริง 

 

 

 



 
 

 

 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่
ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

1. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น   
                    ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการ               
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ                     
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบ                        
การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนารัฐ
ต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
คณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้



 
 

 

เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติถึงระดับชุมชนเสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ที่มี                 
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
                 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 
2562 ได้กำหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบ
นโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อย่างเป็นทางการได้กำหนดให้
การศึกษาปฐมวัยเป็นนโยบายสำคัญและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงานสร้างความร่วมมือและ
บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่น สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 
องค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่เพ่ือให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วน
ของพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้ อกำหนดของกฎหมาย 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์    
                1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมี                   
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
                2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
                3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย   
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สรุปเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง 
  2) จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยระบบ
ออนไลน์ ให้แก่ครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 
  3) การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จำนวน 1 ครั้ง  
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีฐานข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สรุปเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบั น 
ครอบคลุมภารกิจ 



 
 

 

  2) ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยระบบ
ออนไลน์ ให้แก่ครูกลุ่มเป้าหมาย  
  3) สถานศึกษามีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    
               1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคน 
                2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแห่ง  
                3) ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
                4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีทุกสังกัด  

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)   
           6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)    
  1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3 -6 ปี) ปีการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สรุปเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมภารกิจ (ร้อยละ 90) 
                  2) จำนวนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ภาพรวมของจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนามีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย (ไม่น้อยกว่า 500 คน) 
           6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
                  ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ร้อยละ 80) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) / กิจกรรม 
           7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 
                  1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สรุปเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด     
                      1.1) จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ                   
และการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการประเมิน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้แก่ผู้รับผิดชอบ/ผู้แทนทุกสังกัดที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      
                      1.2) รวบรวมและสรุปข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563      
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด     
                      1.3) จัดทำเอกสารรายงานข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็ กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี )                
ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด     
                      1.4) รายงานข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563    
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับจังหวัดนำส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค     
                      1.5) เผยแพร่หน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
                  2) การนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากหน่วยงานต้นสังกัด
เพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  



 
 

 

                      2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม วางแผนการดำเนินงานและกำหนด
กรอบ/ แนวทางการดำเนินงานจัดทำคู่มือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ    
                      2.2) ประสานหน่วยงานต้นสังกัดและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน    
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     
                      2.3) รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการนิเทศ ดังนี้         
                              2.3.1) ผลการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด         
                              2.3.2) ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ     
                      2.4) สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือรายงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 
                  3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยระบบออนไลน์ 
                      3.1)  การสร้างการรับรู้ด้วยระบบออนไลน์ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำ)             
                              3.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย(หน่วยงานทางการศึกษา สถานพัฒนา         
เด็กปฐมวัยและผู้สนใจ) ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับทราบเพื่อเข้าระบบออนไลน์  
                              3.1.2) แจ้งหลักเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากการพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์
โดย                     
                                       - กลุ่มเป้าหมายเข้ากรอกข้อมูลส่วนตัว ศึกษาใบความรู้และทำ
แบบทดสอบออนไลน์ 
                     - กลุ่มเป้าหมายส่งคำตอบ ผู้ที่ได้รับคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (ผ่าน
เกณฑ์) จะได้รับวุฒิบัตร 
                              3.1.3) ระยะเวลาในการเข้าศึกษาในระบบระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2564   
                  4) การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)      
                      4.1) คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) ตามบริบท            
ของแต่ละพ้ืนที่ จำนวน 2 ชิ้น/ผลงาน ได้แก่  
                            - ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร)  
                            - ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)       
                      4.2) สรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิ ธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ               
(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจั งหวัด นำเสนอผู้บริห ารหน่ วยงานทราบและจัดส่ ง              
สำนักงานศึกษาธิการภาค  

กิจกรรมหลัก ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
1. จัดเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สรุปเป็น
ภาพรวมในระดับจังหวัด     

   

2. การนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนา   
เด็กปฐมวัยจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

   



 
 

 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ    
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย          
ด้วยระบบออนไลน์ 

   

4. การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ             
(Best Practices)      

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 มกราคม 2564 - กันยายน 2564  

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ    
                 สถานศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็ก / สถานรับเลี้ยงเด็กในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
                 จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา   
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ปีการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สรุปเป็นภาพรวม ระดับจังหวัด 
                1.1 การประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวั ย (อายุ 3-6 ปี ) ปีการศึกษา 2563               
แก่ผู้รับผิดชอบ/ผู้แทนทุกสังกัดที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ค่าใช้สอย 

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม   
                          (13 คน × 80 บาท × 1 มื้อ)  

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
                          (13 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

3) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
                          (245 กิโลเมตร × 4 บาท)  

 
 
 
 
 
 
 

1,040 
 

910 
 

980 
                1.2 การสรุปข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงานข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด  
ค่าใช้สอย 
                     1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือสรุปข้อมูลและจัดทำ 
                         เอกสารรายงานข้อมูล (200 บาท × 8 คน × 1 วัน) 
                     2) จัดทำเอกสารรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ (5 เล่ม × 250 บาท) 

 
 
 
 

1,600 
1,250 



 
 

 

รวมรายจ่ายกิจกรรมที่ 1 5,780 
กิจกรรมที่ 2  การนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย       
จากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
                   ค่าใช้สอย 
                   1) ค่าเบี้ยเลี้ยง  

2) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
3) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศฯ 

                        (200 บาท × 8 คน × 1 วัน 

 
 
 

12,000 
16,320 

 
1,600 

รวมรายจ่ายกิจกรรมที่ 2 29,920 
กิจกรรมที่ 3  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยระบบออนไลน์ 

 
- 

รวมรายจ่ายกิจกรรมที่ 3 - 
กิจกรรที่ 4  การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
               วันที่ 1 การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) ของครูผู้สอน 
               ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ( 5 คน × 500 บาท ) 
               ค่าใช้สอย 

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและกรรมการ 
     (19 คน × 80 × 1 มื้อ) 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและกรรมการ 
     (19 คน × 35 × 2 มื้อ) 

3) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและกรรมการ 
     ( 700 กิโลเมตร × 4 บาท ) 
               วันที่ 2 การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) ของผู้บริหาร 
               ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (5 คน × 500 บาท ) 

 
 
 
 

2,500 
 
 

1,520 
 

1,330 
 

2,800 
 
 
 

2,500 
                ค่าใช้สอย 

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและกรรมการ 
     (19 คน × 80 × 1 มื้อ) 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและกรรมการ 
     (19 คน × 35 × 2 มื้อ) 

3) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและกรรมการ 
     (700 กิโลเมตร × 4 บาท ) 

 
 

1,520 
 

1,330 
 

2,800 
รวมรายจ่ายกิจกรรมที่ 4 16,300 
ค่าวัสดุโครงการ 8,000 



 
 

 

รวมทั้งหมด 60,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ    
                 ความเสี่ยง :  ความร่วมมือของหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก ที่เก่ียวข้อง   
                 การบริหารความเสี่ยง :  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้อง  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)   
                 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนมีพัฒนาการสมวัยมีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค์ มี
ความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา   

2) โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

1. ชื่อโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2.  หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมาย 
ที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู                        
ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  ที่มุ่งหวังให้กำลังคน
ได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบท                    
ที่เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับ ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพ
พ้ืนที ่ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการด้านความเท่าเทียม  และด้าน
ประสิทธิภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า  ไม่เกิดการสูญ
เปล่าและมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  
 จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้าน   
การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนน 
ต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า 
ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อการสร้างความรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบ
ยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจอย่างแท้จริง กระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี  โดยต้องอาศัย                   
ความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน  การสร้างเครือข่ายในการทำงานในแต่ละพ้ืนที่จึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและ                
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21  ดังนั้น สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำโครงการ  IFTE (Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัย การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์ และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร



 
 

 

การจัดการศึกษา จากโครงการTFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนา
การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน 
มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัยพร้อมใช้                 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพะเยา
ให้สูงขึ้นต่อไป  

3.วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 
 2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
 3) เพ่ือสร้างวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้    
การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 4) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   1) จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด จำนวน                    
1 ศูนย์ 
  2) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
  3) สถานศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัด                      
การเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
  4) จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 เครือข่าย 
  5) สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม 
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาได้จริง  
  3) การนำเสนอเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  4) จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 



 
 

 

  5) สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

 5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน                         
20 โรงเรียน  

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
     6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
    1) จำนวนศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  
(จำนวน 1 ศูนย์) 
  2) จำนวนนวัตกรรมฯ ของสถานศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ                      
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล (อย่างน้อย 1 นวัตกรรม) 
  3) จำนวนช่องทางการเผยแพร่นวัตกรรมฯ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอเผยแพร่
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล (อย่างน้อย 1 ช่องทาง) 
  4) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด (จำนวน 1 เครือข่าย) 
     6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น (อย่างน้อยร้อยละ 
60) 
7. วิธีการดำเนินการ + กิจกรรม 
     7.1 วิธีดำเนินการ 
   1)  ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการจาก
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2)  จัดทำโครงการระดับจังหวัดเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
  3)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ IFTE  ระดับจังหวัด 
  4)  ประชุมปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา               
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล   
  5)  ประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงการดำเนินงานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล 
  6) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ                      
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล 
  7) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ                       
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ในระดับจังหวัด  
  8) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ                  
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ในระดับภาคและระดับประเทศ 
  9) ประชุมสรุปงาน จัดทำเอกสารรายงานและเผยแพร่นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ  การจัด   
การเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ บทความ หนังสือราชการ เป็นต้น 
 
 
 



 
 

 

 7.2  กิจกรรม 
กิจกรรมหลัก (หลัก) ระยะเวลา 

1) เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการจากสำนัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

22-25 ธันวาคม 
2563 

2) ประชุมปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัย
ทางการศึกษา  มกราคม 2564 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล  กุมภาพันธ์ 2564 

4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง      
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล 

กุมภาพันธ์-
กรกฎาคม 2564 

5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด  กรกฎาคม 2564 

6) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมทาง                     
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ในระดับภาค
และระดับประเทศ 

สิงหาคม-กันยายน 
2564 

7) ประชุมสรุปงาน จัดทำเอกสารรายงาน และเผยแพร่นวัตกรรม สิงหาคม-กันยายน 
2564 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 1) มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
 2) มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 3) มีการขยายผล เผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 4) มีเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา 
 5) ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ       มกราคม  - กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ/* พื้นที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ 284,000 บาท  รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ               
การดำเนินงานตามโครงการจากสำนักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 5,415 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 1   5,415 



 
 

 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา 
ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 15 คน 
ค่าตอบแทน  
-ค่าตอบแทนวิทยากร  
 

 
 
 
 
1 คน x ชั่วโมงละ 600
บาท x 6 ชั่วโมง 

 
 
 
 

3,600 
 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 
- ค่าอาหารว่าง 
 

 
8 คน x 1 มื้อ มื้อละ 
100 บาท 
8 คน x 2 มื้อ มื้อละ  
35 บาท 

 
800 

 
560 

 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุโครงการ 

  
2,040 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2  7,000 
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัด 
การเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลสำหรับ
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   
ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
 

 
 
 
 
 
2 คน x ชั่วโมงละ 600
บาท x 6 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

7,200 
 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 
- ค่าอาหารว่าง 
 
 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและ
วิทยากร 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 2 ห้อง ห้องละ 1.200 บาท 

 
 
80 คน x 1 มื้อ มื้อละ 
300 บาท 
80 คน x 2 มื้อ มือละ  
50 บาท 
80 คน  
 
 
 

 
 

24,000 
 

8,000 
 

6,000 
 

2,000 
2,400 

ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการอบรม 
- ค่าวัสดุในการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา     
ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 แห่ง แห่งละ 5000 บาท 

 
 
20 โรงเรียน โรงเรียนละ 
5000 บาท 

 
14,985 
100,000 

 
รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 3  164,585 
กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับ          
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ         

 
 

 
 



 
 

 

การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล จำนวน 
15 คน 
ค่าใช้สอย 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 

 
 
 
4 ทีม  x 2 วัน 
15 ค น  x วั น ล ะ  120 
บาท x 2 วัน 

 
 
 

4,000 
3,600 

 
รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 4  7,600 
กิจกรรมที่ 5 : .กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 
คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม จำนวน            
9 คน คนละ 1,000 บาท   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,000 
 

ค่าใช้สอย 
- ค่าพาหนะหรับผู้เข้าร่วมอบรมและคณะกรรมการ 
- ค่าอาหารกลางวัน  
 
- ค่าอาหารว่าง 
 
- ค่าจัดบูธนิทรรศการ  
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ค่าทำโล่รางวัล 3 โล่ 

 
 
80 คน x 1 มือ x 300 
บาท 
80 คน x 2 มื้อ x 50 
บาท 
9 บูธ x 1000 บาท 
 

 
6,000 
2,4000 

 
8,000 

 
9,000 
2,000 
3,000 

ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 

  
15,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 5  76,000 
กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 
คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศติดตามและประเมินผล  
ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระดับภาค 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระดับประเทศ 

  
 
 
 

3,000 
7,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 6   10,000 
กิจกรรมที่ 7 : ประชุมสรุปงาน จัดทำเอกสารรายงานและ
เผยแพร่นวัตกรรม 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน  
 
 

 
 
 
20 คน x 100 บาท x 1 
มื้อ                                   
20 คน x 35 บาท x 2 

 
 
 

2,000 
 
 



 
 

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน 

มื้อ 
10 เล่ม x 200 บาท 

1,400 
 

2,000 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุโครงการ 

  
8,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 7  13,400 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  284,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง    
 1. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่กำหนด 
 2.  ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามระยะเวลาในการดำเนินงานในกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์                      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
       การบริหารความเสี่ยง  
 1.  สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ 
 2.  ใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินงานโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 
 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

- 
 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง        
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

- 
 
 
 
 
 
 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 



 
 

 

1) โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
         แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
   แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวันที่  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา    
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ประกอบกับได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งมีภารกิจสำคัญมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงนักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งมีความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ความมุ่ง
ดีมุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกันและกันซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่น                   
ในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเรา
ได้ยืนยงอยู่ตลอดไป” ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิตมีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ  



 
 

 

มีน้ำใจมีเมตตา มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง รู้จักการเสียสละ และบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม รู้คุณค่าในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งรู้จักการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้เล็งเห็น
ความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทั้งนี้  เพ่ือให้ 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  มีจิตสำนึกที่ดีและมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
องค์กร ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ ความรักและความสามัคคีภายในองค์กร และเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการ
ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
  2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. เป้าหมาย(Output) 
  4.1 เชิงปริมาณ 
        ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของ
ประกอบด้วย  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านร่องห้า โรงเรียนตามฝัน โรงเรียนประชาบำรุง
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คน รวมทั้งสิ้น 233 คน 
  4.2 เชิงคุณภาพ 
        ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีจิตสำนึกที่ดี ในการมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

5. เป้าหมายของโครงการ (Target group) 
  ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ยุวกาชาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
และ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนประชาบำรุง จำนวน 233 คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  ร้อยละของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ยุวกาชาดที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร้อยละ 100) 
  6.2 ตัวชีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ร้อยละของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ยุวกาชาดที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ (ร้อยละ 100) 
 
 
7. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 7.1. วิธีการดำเนินการ(Activity) 



 
 

 

  7.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    7.2.2 ประชุมคณะทำงาน 
     7.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 . 2 สำนักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาชีวศึกษาจังหวัด  โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน เพ่ือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
  7.2.4 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
   7.2.5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
จัดกิจกรรม ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
1. กิจกรรมปลูกต้นไม ้
2. กิจกรรมเก็บขยะเศษใบไม้พลาสติก 
3. กิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขา ห้องน้ำ 

 

 

 

 8. ตัวชีวัดกิจกรรม 
  ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
  วันที่ 4  ธันวาคม 2563    

10. สถานที่ดำเนินการ  
  ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ 10,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

 
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่าวัสดุ (ไวนิล) 

  
40 บาท x 233 คน 
 
 

 
9,320 
680 

 
 

 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
    - สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                   - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 



 
 

 

 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน 

2) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธาน
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร คือ การสร้าง
คนดี  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระ
บรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นัก เรียน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. การมีงานทำ                        
มีอาชีพ และ 4. การเป็นพลเมืองดี  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ บุลากรทางการศึกษาน้อมนำพระบรม                       
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในการทำงานที่ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ให้สำเร็จทัน                



 
 

 

การเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท เพ่ือดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพเกิดความยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10  
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่  
10  สู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
 3. เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
 4.  เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาล 10 สู่การปฏิบัติ 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Target group) 
  4.1 เชิงปริมาณ 
   1) จัดกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ จำนวน 4 กิจกรรม  
   2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน  5 โรงเรียน 
   3) ผู้บริหาร ครู 36  และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 35  คน 

4.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  
   2) ผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  
   3) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนำพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
   4) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่มีที่สามารถพัฒนาเป็นหน่วยงาน สถานศึกษา
ต้นแบบในการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล 10 สู่การปฏิบัติ 

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Target group) 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน         คน 

 6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี่วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
   1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ มีความรู้                      
ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 (ร้อยละ 100) 
   2) ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ น้อมนำพระบรม                 
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (ร้อยละ 100) 



 
 

 

  6.2 ตัวช่ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศด้านการนำ                 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 10) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) - กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ 
  1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  2) ประชุมคณะทำงาน 
  3) ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ 
  4) ประเมินการจัดและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท                   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
1.. กิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” 
2.. กิจกรรม “จิตอาสารักษาบ้าน รักษ์ถิ่น” 
3.. กิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” 
4.. กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 

   

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
  ระดับความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนตุลาคม – กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ 
  วัดป่าฝาง อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ 191,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 
  - ค่าอาหารจำนวน 153 คน คนละ 7 มื้อ มื้อละ 100 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 153 คน จำนวน 7 มื้อ มื้อละ                   
35 บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร  
2. ค่าใช้สอย 
   - ค่าพาหนะ 
3. ค่าวัสดุ 
 

 
153 x 100 x 7 
153 x 35 x 7 

 
107,100 
37,485 

 
18,942 

 
10,000 
18,473 



 
 

 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
         - สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                       - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถพัฒนาเป็นหน่วยงาน สถานศึกษาต้นแบบในการนำ                
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล 10 สู่การปฏิบัติ  

3) โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยนโยบายเร่งด่วนที่ เตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2.หลักการและเหตุผล 
 กิจการยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ                 
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม เพ่ือมุ่งหวังให้เด็กเป็น



 
 

 

คนดี มีใจเมตตากรุณา มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการรักษา
อนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อ่ืน พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 
 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564 นับเป็นปีที่ 99 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมพลศึกษา และเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย เพ่ือฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาด                 
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด เพ่ื อให้ เจ้าหน้าที่  
ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางด้านยุวกาชาด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 27 
มกราคม 2564 โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ พิธีสวนสนามและกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด 
นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เป็นยุวกาชาดจะได้มาชุมนุมกัน เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ผู้ทรงก่อตั้ง                     
ยุวกาชาดไทยแล้วพร้อมจิตพร้อมใจกันเปล่งวาจาให้คำมั่นสัญญาในการกล่าวคำปฏิญาณตน อีกทั้งแสดงความพร้อม
เพรียงแห่งหมู่คณะในการเดินสวนสนาม ผู้เป็นยุวกาชาดทุกคนจะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับ ในการทำ
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยปีนี้ไปปรับใช้พัฒนาตน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำ
ประโยชน์แก่สังคมและชาติบ้านเมืองต่อไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย   
 2) เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็น
สมาชิกยุวกาชาด  
 3) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางด้านยุวกาชาดมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1)  จัดพิธีสวนสนามและกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 1 ครั้ง  
     2) ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 400 คน 
  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1)  สมาชิกยุวกาชาดที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  
  2) สมาชิกยุวกาชาดที่นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับในการทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย                       
วันสถาปนายุวกาชาดไทยปีนี้ไปปรับใช้พัฒนาตน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำประโยชน์แก่สังคมและชาติ
บ้านเมือง 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 ผู้บังคับบญัชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนประชาบำรุง  อำเภอเมืองพะเยา  
จังหวัดพะเยา จำนวน 400  คน 

 



 
 

 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcomes) 
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมาย(Outputs) 
  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางด้านยุวกาชาดมีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (ร้อยละ 90) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcomes 
  ร้อยละของสมาชิกยุวกาชาดที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด (ร้อยละ 90) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม 
           7.1 วิธีดำเนินการ 
  7.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      7.1.2 ประชุมคณะทำงาน 
   7.1.3 จัดพิธีสวนสนามและกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด 
   7.1.4 ประเมินการจัดและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  7.2. กิจกรรม   

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดประจำปี 2564 ในวันที่ 27 
มกราคม 2564  
- กล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด 
- สวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด 
- บำเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกยุวกาชาด 

   

8.ตัวช้ีวัดกิจกรรม   
  ระดับความสำเร็จในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดประจำปี 2564  (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
  วันที่ 27  มกราคม  2564 

10. สถานที่ดำเนินการ / พื้นที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนประชาบำรุง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ  
  จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
- ค่าอาหารกลางวันของ  
ผบ.ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ผบ.ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด 
 

35 บาท x 400 คน 
 
20 บาท x 2 มื้อ x 400 คน 

14,000 บาท 
 

16,000 บาท 

 



 
 

 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
    - สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                  - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สมาชิกยุวกาชาดที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับในการทำกิจกรรมไป
ปรับใช้พัฒนาตน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบ้านเมือง 

4) โครงการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3 พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ                       
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน



 
 

 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม แผนย่อย 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่
ดี การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนร่วม สร้างเสริมผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองค์กร อีกทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต (3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทักษะของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการ พัฒนา
ตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 
หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน                
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมอีกทั้งภารกิจการส่งเสริม ป้องกัน 
แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ข้อ 3) ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และข้อ 4) ส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา  และประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและ
นักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ต้องขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา                           
จึงกำหนดจัดโครงการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษาประพฤติปฏิบั ติตนอย่างเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2) เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ตรวจ ติดตาม ดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จำนวน 20 ครั้ง 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาได้รับการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ ไขปัญหา                          
ความประพฤติและได้รับความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 



 
 

 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
และได้รับความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 100) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  อัตราการลดลงของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม (ร้อยละ 80) 
7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 
  1) ขออนุมัติโครงการ 
  2) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 
  3) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 
  4) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 
  5) สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
ลงพ้ืนที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ในพ้ืนที่จุดเสี่ยงต่างๆ 

 
  

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ / พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่จุดเสี่ยงในจังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ  
 จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
งบดำเนินงาน   
ค่าตอบแทน   
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่/ค่าเบี้ยเลี้ยง                      
ในการลงพ้ืนที่ 

20 ครั้ง  x 7 คน x 240 บาท 33,600 

ค่าใช้สอย   
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 2,850 กิโลเมตร x 4 บาท 11,400 
                           รวมทั้งสิ้น  45,000 



 
 

 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง : ความเสี่ยงในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
  การบริหารความเสี่ยง : ขออนุมัติการเดินทางไปราชการทุกครั้งในการลงพ้ืนที่  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยามีความประพฤติที่เหมาะสม และได้รับความช่วยเหลือ               
ในกรณีที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

5) โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 
1. ชื่อโครงการ นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นในการ 
“ฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ 
ความชำนาญ ในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อ่ืน ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และมีใจเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ทั่วไป  



 
 

 

การที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญช า                  
ยุวกาชาดต้องมีทัศนคติ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเป็นอย่างดี จึงจะดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่าง                     
มีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกยุวกาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดยส่วนรวม หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม   ประชุมสัมมนาจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้  
 การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาจึงเป็นแนวทางสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนากิจการยุวกาชาดในสถานศึกษา ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้
จัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้คำปรึกษา และนำ ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้ถูกต้อง 
  2. เพ่ือให้ทราบข้อมูลผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
  4.1 เชิงปริมาณ 
   นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6 
โรงเรียน  
  4.2 เชิงคุณภาพ 
   1. เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง 
   2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีข้อมูลผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6 โรงเรียน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดใสสถานศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง (ร้อยละ 90) 
  2. ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บข้อมูลผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา (ระดับ 5) 
 6.2 ตัวชีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของโรงเรียนที่สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 100) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) - กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ(Activity) 
  1) จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  3) ดำเนินการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
  4) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 



 
 

 

 7.2 กิจกรรม 
กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสำเร็จในการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา 
จำนวน 6 โรงเรียน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 19-21, 25, 26 มกราคม - 2, 3 กุมภาพันธ์ 2564 

10.สถานที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ 9,000 บาท  
หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 

งบดำเนินงาน 
  - ค่าตอบแทน 
  ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการฯ     
  - ค่าใช้สอย 
  ค่าพาหนะ 
 

 
6 คน x 240 บาท x 5 วัน 

 
  

 
7,200 

 
 

1,800 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
         - สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                   - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

 

 

 

 



 
 

 

6) โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดพะเยา และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2. การพัฒนาการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดพะเยา และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(1) กำหนดให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (3) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและ
ชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (7) การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้                     
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 



 
 

 

คุ้มครอง ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่ เหมาะสม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้วางกลไกในการขับเคลื่อนในรูปคณะกรรมการส่งเสริม                         
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัด รองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  และนักศึกษาของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจ
งานที่ เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษา ที่ต้องดำเนินการและบูรณาการ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เห็นความสำคัญจึงได้กำหนดจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื้อนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา และศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม                                  
ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผน                 
ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด 
 2. เพ่ือให้ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สามารถบูรณาการและขับเคลื่อน                    
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จัดประชุมปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย มาตรการ แนวทางและ
แผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 105 คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  ร้อยละของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย มาตรการ 
แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด (ร้อยละ 80) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 



 
 

 

  ระดับความสำเร็จของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาในการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับ 5) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 
  1) ขออนุมัติโครงการ 
  2) จัดทำแผนปฏิบัติงาน 
  3) ดำเนินการจัดประชุมในแต่ละพ้ืนที่ 
  4) สรุปและรายงานผล 
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
1) จัดเตรียมคู่มือประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

   

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 (พ้ืนที่อำเภอจุน ปง เชียงคำ 
เชียงม่วน) กลุ่มเป้าหมาย 25 คน 

   

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 (พ้ืนที่อำเภอ 
ภูกามยาว ดอกคำใต้) กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 

   

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 (พ้ืนที่อำเภอเมือง) 
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน 

   

5) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมาย 30 คน 

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ร้อยละของผู้เข้าประชุมที่มีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด (ร้อยละ 80) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ / พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โรงเรียนจุนวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 

 

 

 



 
 

 

11. งบประมาณ  
 จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดเตรียมคู่มือประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  

งบดำเนินงาน   
ค่าตอบแทน   
- ค่าล่วงเวลาจัดเตรียมคู่มือและสื่อนำเสนอ
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

4 คน x 420 บาท x 2 วัน 3,360 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักที่ 1  3,360 
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 1 (พ้ืนที่อำเภอจุน ปง,เชียงคำ    
เชียงม่วน)     

  

งบดำเนินงาน   
ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 2,500 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 1,750 
- ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน x 1,500 บาท 1,500 
ค่าวัสดุ   
- ค่าวัสดุ  1,330 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักที่ 2  7,080 
กิจกรรมหลักที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาครั้งที่ 2 (พ้ืนที่อำเภอภูกามยาว ดอกคำใต้) 

  

งบดำเนินงาน   
ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 2,000 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 1,400 
- ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน x 1,500 บาท 1,500 
ค่าวัสดุ   
- ค่าวัสดุ  1,330 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักที่ 3  6,230 
กิจกรรมหลักที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาครั้งที่ 3 (พ้ืนที่อำเภอเมืองพะเยา) 

  

งบดำเนินงาน   



 
 

 

ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 3,000 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 2,100 
ค่าวัสดุ   
- ค่าวัสดุ  1,730 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักท่ี 4  6,830 
กิจกรรมหลักที่ 5 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา 

  

งบดำเนินงาน   
ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 3,000 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 2,100 
ค่าวัสดุ   
- ค่าวัสดุ  1,400 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักท่ี 5  6,500 
                 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  30,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : กลุ่มเป้าหมายในการส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัด อาจไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ได้ 
 การบริหารความเสี่ยง : สร้างเครือข่ายและประสานอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการเพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สามารถสามารถขับเคลื่อนงานการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนและนักศึกษา 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ 

- 
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- 
 
 
 
 
 



 
 

 

 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 1. 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 งานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนี้ได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง  
หาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากมาปลูกเอาไว้เพ่ือคนรุ่นหลังจะได้เห็นได้ศึกษาต่อไป และก็มีงานด้านวิชาการต่างๆ ที่ทำกัน 
ในประเทศไทยมีหน่วยงานหลายหน่วยที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพ่ือการศึกษาพืชพรรณต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ประเทศ โครงการนี้ มีจุดประสงค์สำคัญที่จะให้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ทำงานด้านอนุรักษ์พันธุ์พืชได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวบรวมข้อมูลเพ่ือทำให้วิชาการ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะรักษา                   
สิ่งเหล่านี้เพ่ือให้นักวิชาการได้ศึกษากันได้จึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยกันทำโครงการ โดยการถ่ายภาพและถ่ายข้อมูลพรรณไม้ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล และหากหน่วยงานต่างๆ ได้มีข้อมูลเอาไว้  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสำคัญของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของ



 
 

 

ประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯและจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา 
 เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
 2. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพฤกษศาสตร์ 
 3. เพ่ือขยายและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมายโครงการ (Output)  
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
สำนักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จำนวน 12 โรงเรียน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
  2. สถานศึกษามีข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนพฤกษศาสตร์ 
  3. เครือข่ายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target  group)  
  5.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก ่
1. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 2. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 3. โรงเรียนจุนวิทยาคม 4. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 
  5.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก ่
1. โรงเรียนบ้านดอกบัว 2. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 
  5.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จำนวน  3  โรงเรียน 
ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านฝายกวาง  2. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 3. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 
  5.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  จำนวน 2 แห่ง ได้แก ่
1. วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพะเยา  2. วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้  
  5.5  โรงเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 2 โรงเรียน ได้แก ่
1. โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Outputs) 
  6.1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร (ร้อยละ 
100) 
  6.2.2 ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนพฤกษศาสตร์ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 90) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของเครือข่ายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  (ร้อยละ 10) 



 
 

 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ 
  7.1.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  7.1.2 ประชุมคณะทำงาน 
  7.1.3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
  7.1.4 ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานการดำเนินงานฯ 
 7.2 กิจกรรม  
กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
 

   

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
  ระดับความสำเร็จในการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ระดับ 5) 
 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ในระหว่างวันที่ 19-21, 26, 28  มกราคม - 2, 3 กุมภาพันธ์ 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ / พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่อำเภอเชียงคำ อำเภอปง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ 

11. งบประมาณ  
  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
 ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่/ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 
ค่าวัสดุ 

  
4 คน x 7 วัน x 240 บาท 
 
792 กิโลเมตร x 4 บาท 
 
 

 
6,720 

 
3,168 
112 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
      สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                   ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส (พิการ) 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2565) 1. ยุทธศาสตร์

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส (พิการ) 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 กำหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และ                  
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิ ตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ                    
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของ
บุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เข้ารับการศึกษา
ด้วยรูปแบบต่าง ๆ 



 
 

 

  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา มีจำนวนทั้งหมด 21 แห่ง  ซึ่งมีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (พิการ) ที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับโอกาสการ
เข้าถึงการจัดการศึกษาและวิธีการจัดการศึกษาให้ตรงกับสภาพความพิการของเด็กเหล่านั้น  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส (พิการ) ขึ้นเพ่ือสำรวจ
ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส (พิการ) ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยาให้เป็นปัจจุบันสำหรับนำมาวางแผนในการพัฒนา                
การจัดการศึกษา อีกทั้งเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการศึกษาและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความพิการทำให้เด็กมีการพัฒนาการด้านการเรียนรู้และสามารถดำรงชีวิตรวมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้มีฐานข้อมูลเด็กพิการในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพะเยา 
  2. เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  
และสามารถพัฒนาเด็กพิการได้อย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
     เชิงปริมาณ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีฐานข้อมูลเด็กพิการในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพะเยา 
จำนวน 1 ฐานข้อมูล 
  2. พัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการโรงเรียน
ละ 2 คน จำนวน 21 โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง รวม 42 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส (เด็กพิการ)  
 2. ครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในโรงเรียน 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 ครโูรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 21 โรงเรียน  รวม 42 คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการใน
สถานศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 90) 
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1. ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 85) 
  2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลเด็กพิการที่ได้รับโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา (ร้อยละ 90) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม  
 1.  แต่งตั้งกรรมการ/คณะทำงานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส 
(พิการ) 



 
 

 

  2. จัดเก็บข้อมูลดำเนินการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 
  3. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการให้กับครูโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดพะเยา 
  4. นิเทศ ติดตาม การจัดการสอนสำหรับเด็กพิการ 
  5. สรุปผลและรายงานผล 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม  
      1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีข้อมูลเด็กพิการที่ได้รับโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา ทุกแห่ง 
   2. ครูที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 100  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ในสถานศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติได ้

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)    
 พฤศจิกายน  2563 - กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ  
 โรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรง , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ (ใช้งบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 10,000 บาท 
หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

งบดำเนินงาน   
ค่าใช้สอย   

- ค่าวิทยากร 1*6*300 1,800 
- ค่าอาหารว่าง 45*35*2 3,100 
- ค่าอาหาร 1*45*100 4,500 

ค่าวัสดุ  600 
รวมทั้งสิ้น  10,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ความเสี่ยง 

- 
 การบริหารความเสี่ยง 

- 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 เด็กด้อยโอกาส (เด็กพิการ) ของโรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสม
ต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
 

- 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็น
ปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

- 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
1) โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ                
การบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

 



 
 

 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ  ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มอบหมายและตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2552 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการ 
มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจหลักในการบริหาร                
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิ การ 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 4.2 
กำหนดภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน (3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
และ (4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด และเพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กลุ่มนโยบายและแผนจึง
กำหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำหรับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นเครื่องมือในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่
การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาต่อไป 

3.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ
จังหวัดพะเยา และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง 
  2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา 
จำนวน 1 ครั้ง 
  3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 



 
 

 

 4) จัดทำเอกสาร (อย่างละ 10 เล่ม) 
  - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา  
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)  
  - แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยาจำนวน 1 ครั้ง 
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ
จังหวัดพะเยา และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  
 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีระบบการติดตามการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
ได้ทราบ 

 5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
60 คน 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
    6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 1) จำนวนครั้งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 - ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร)  จำนวน 1 ครั้ง 
 - ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา  จำนวน 1 ครั้ง 
 - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี)  จำนวน 1 ครั้ง 
2) จำนวนเอกสาร อย่างละ 10 เล่ม 
 - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  
 - แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา 
 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี)      
 
 



 
 

 

6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ร้อยละของโครงการตามแผนแต่ละระดับที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
จังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 90) 

7. วิธีการดำเนินการ (Activity) /กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity)  
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
  2) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา 
  3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
  4) การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 
กิจกรรมหลัก (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

   

2) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา    
3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)    

4) การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

   

5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ        
 พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 



 
 

 

11. งบประมาณรวม 38,900 บาท (สามหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
ที ่ รายละเอียด งบประมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  23,900 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
7,000 

3. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 8,000 
รวม 38,900 

(งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ) 
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-
2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด                  
รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้แทนกลุ่ม (2 คน) และผู้เกี่ยวข้องของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 35 คน 
ที ่ หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 35 คน คนละ 3 มื้อ  มื้อละ 100 บาท  

(35 คน x 3 มื้อ x 100 บาท ) 
10,500 

2. 
 

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 30  คน คนละ 4 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(35 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

4,900 

3. ค่าสถานที่  2,000 
4. วัสดุ 3,600 

รวม 20,000 

 2) จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง                  
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้แทนอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรกลุ่มนโยบาย
และแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน 

ที ่ หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน -  คน คนละ - มื้อ  มื้อละ - บาท  

( - คน x - มื้อ x - บาท ) 
- 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มจำนวน 30  คน คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(30 คน x 1 มื้อ x 35 บาท ) 

1,050 

3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 30 ชุด ชุดละ 30 บาท  900 
รวม 1,950 

 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด          
รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ของหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน 
และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน 



 
 

 

ที ่ หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ  
1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน -  คน คนละ - มื้อ  มื้อละ - บาท  

(- คน x - มื้อ x - บาท ) 
- 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มจำนวน 30  คน คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(30 คน x 1 มื้อ x 35 บาท ) 

1,050 

3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 30 ชุด ชุดละ 30 บาท  900 
รวม 1,950 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง 
 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน และการจัดทำแผน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 ให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนเป็นพ่ีเลี้ยง 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

2) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)  

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



 
 

 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ   
                   พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น  
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน                       
โดยดำเนินการในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพ้ืนที่ 27 จังหวัด 108 อำเภอ ได้แก่ เลย   
หนองคาย    บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  เชียงราย พะเยา  น่าน อุตรดิตถ์  
พิษณุโลก กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  ระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  ตาก สระแก้ว 
จันทบุรี ตราด ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึ กษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงาน  ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษา                ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯในพ้ืนที่ ซึ่งการ
ดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนของจังหวัด  จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 9(1),(2) กำหนดให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะต้องใช้                  ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ 
และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.) 2560 - 
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560 -2564)             
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก ารและบริบทต่างๆ            
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในระดับจังหวัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกันในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดพะเยา จำนวน 2  อำเภอ คือ อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง  จึงเห็นสมควรให้มี   
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด           
เพ่ือใช้เป็นแนวทาง และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการศึกษาให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนของจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนสามารถบูรณา
การการทำงาน สืบสานศาสตร์พระราชาสอดแทรกไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา  



 
 

 

 2. เพ่ือให้จังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สำหรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการศึกษาให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการจัด
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดพะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

4. เป้าหมายของโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1)  ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนขของหน่วยงานทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน จำนวน 1 ครั้ง  
  2)  จังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัดพะเยา จำนวน 20 เล่ม 
       4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการบริหจัด  
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 

2) กิจกรรม โครงการในแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของจังหวัด  

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 ผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของหน่วยงาน กศน. ,อาชีวศึกษา, สพม.36 ,สพป.
พะเยา เขต 2, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 25 คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)       
  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนสามารถ
บูรณาการการทำงาน สืบสานศาสตร์พระราชาสอดแทรกไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา (ร้อยละ 90) 
  6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcomes)  
    ร้อยละของกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 90)  

7. วิธีดำเนินการ(Activity) - กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 
  1. ขออนุมัติโครงการ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560  - 
2564) จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา 
  3. การประชุม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานในหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน    
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
จังหวัดพะเยา  



 
 

 

  4. จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) จังหวัด
พะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา 
  5. จัดกิจกรรมสรุปงานและประเมินผลหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
  6. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา  
  7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จังหวัดพะเยา 
  7.2 กิจกรรม  

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
กิจกรรมที่ 1 การประชุม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน               
ในหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน) 

   

กิจกรรมที่ 2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) จังหวัดพะเยาและจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง 

   

กิจกรรมที่ 3 ปรับแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560– 2564) จังหวัดพะเยา และจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา และเผยแพร่จำนวน 20 เล่ม  

   

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)   
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา /โรงเรียนในพ้ืนที่ชายแดน  (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
(เวียงแก่นแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย) 

11. งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  จำนวน 58,800  บาท จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืนค่าใช้จ่ายในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวัด  
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 



 
 

 

กิจกรรมที่ 1 การประชุม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานในหน่วยงานทาง
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน) ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของหน่วยงาน กศน. อาชีวศึกษา สพม. เขต 36 สพป.พะเยา เขต 
2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
จำนวน 25 คน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงแก่นแสนภูวิทยาประสาท) และ
โรงแรม river breeze อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ค่าตอบแทน   
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x ชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชั่วโมง)   
ค่าใช้สอย   
1. ค่าเช่ารถตู้  (2 คัน X คันละ 3,000.- บาท/วัน x 2 วัน)                      
2. ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล  จำนวน 1 ป้าย 
3. ค่าอาหาร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงแก่นแสนภูวิทยาประสาท) 
    - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (25 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  
4. ค่าอาหารเย็น ณ โรงแรม river breeze 
    สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (25 คน x 350 บาท x 1 มื้อ) 
5. ค่าท่ีพัก พักคู่ (12 ห้อง 24 คน) x 800 บาท x 1 คืน)  
              พักเดี่ยว (1ห้อง 1 คน x 1,200 บาท x1 คืน)  
6. ค่าอาหารกลางวัน ณ โรงแรม river breeze สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (25 คน x 300 
บาท x 1 มื้อ) 
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 50 บาท x  มื้อ) 
8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง  
ค่าวัสดุ 
   - ค่าวัสดุโครงการ   

 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

12,000 
1,000 

 
2,500 
1,400 

 
8,750 
9,600 
1,200 

 
7,500 
1,000 
1,000 

 
5,150 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 52,900 
 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 
2564) จังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา ให้กับคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน จำนวน 20 คน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ค่าใช้สอย   
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
3. ค่าถ่ายเอกสาร    

 
 
 
 
 

2,000 
1,400 
500 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 3,900 



 
 

 

กิจกรรมที่ 3 ปรับแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560– 2564) 
จังหวัดพะเยา จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา และเผยแพร่ 
ค่าใช้สอย   
 - ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (20 เล่ม x 100 บาท) 

 
 
 
 
 

2,000 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3 2,000 

รวมทั้งหมด 58,800 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : ขาดการประสานงาน การบูรณาการและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในจังหวัด          
 การบริหารงานความเสี่ยง : ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดพะเยา   

 

 

 

 

 

3) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 



 
 

 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด  การปฏิบัติ
คุณธรรม ชีวิต ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิต                 
ที่ดีมีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข                
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ                     
ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ได้กำหนด
เป้าหมายการ พัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรมฐาน ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม  มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ                
ในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติ                   
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบน พ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต  2) ปรับ
ปัจจุบัน 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก ช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมี สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ                     
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของ ตนเอง    กระทรวงศึกษาธิการ



 
 

 

ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561  -2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ 
ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน                   
การสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้น 
ให้  นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงาน ร่วมกับผู้ อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะ  
ที่เป็นไปตามความ ต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง 
สามารถประกอบอาชีพ ได้ตามความถนัดและความสนใจ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีนโยบายในการเพ่ิม สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ โดยกำหนดเป้าหมาย                     
ปี     พ.ศ. 2564  ให้ได้ 50 ต่อ 50 ทั้งนี้จำเป็นต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการพัฒนาครู 
เพ่ือทำให้การเรียนการสอนในสายอาชีพ มีคุณภาพสูงขึ้น   จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจำปี พ.ศ.2562 พบว่า คุณภาพด้านการพัฒนาการ เรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี สำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม                        
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น                 
ผลการประเมินด้านทักษะ ร้อยละ 62.30 ซึ่งต่ำกว่า ปี พ.ศ.2561 ที่มีผลการ ประเมินร้อยละ 63.00 และมีรายงาน
ผลสัดส่วนการเข้าเรียนอาชีวศึกษา ต่อสามัญ ระดับประเทศ พบว่า ปีการศึกษา 2561 สัดส่วนผู้เรียน 27.20 ต่อ 
72.80 และปีการศึกษา 2562 สัดส่วนผู้เรียน 35.62 ต่อ 64.38  ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็น 
มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง กับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้อง กับสภาพบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงาน
ทำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำเพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ 
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ 

 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการส่งต่อผู้ เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัด 
 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัด 
 3) เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้สูงขึ้น  

4. เป้าหมายโครงการ  
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทุกแห่ง มีสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งต่อผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาในจังหวัด 



 
 

 

  4.1.2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัด อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
  4.1.3. เพ่ิมจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้สูงขึ้น 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   4.2.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทุกแห่ง มีสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งต่อผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษา
ในจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
  4.2.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือฯ มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดอย่างมีคุณภาพ 
   4.2.3 เพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้สูงขึ้น (สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ต่อ สายสามัญ เป็น 50 : 50 
ในปีการศึกษา 2565) 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นเครือข่าย ในจังหวัด
พะเยา 
 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  1) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการส่งต่อผู้ เรียนระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัด (อย่างน้อย 5 เครือข่าย) 
  2) จำนวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัด (อย่างน้อยเครือข่ายละ 1 หลักสูตร) 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  อัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนผู้เรียนสายอาชีพ (สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ เป็น 50 : 
50) 
 

7. กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม-วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
1. รับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ จากส่วนกลาง มกราคม 2564 
2. 
 

ประชุมชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอ
หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาแต่และแห่ง ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครู
ผู้รับผิดชอบโครงการของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้ง 5 แห่ง  

 
 
กุมภาพันธ์ 2564 
 

3.. 
 
 

นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นเครือข่ายในความร่วมมือ  (ครั้งที่ 1) 

 
มีนาคม 2564 
 



 
 

 

4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นเครือข่ายในความร่วมมือ  (ครั้งที่ 2) 

 
มิถุนายน 2564 

5. 
 
 

ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรฯ และการนำหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และภาพ
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการฯ 

 
กรกฎาคม 2564 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) กรกฎาคม 2564 
 

7. 
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 
สิงหาคม 2564 
 

8. จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กันยายน 2564 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดท้ังโครงการ(เดือน/ปี)   
 ตุลาคม 2563  ถึง กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ  
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นเป้าหมายโครงการ (เครือข่ายหลัก/เครือข่ายร่วม) 

 

 

 

 

11. แหล่งงบประมาณ  รวม 196,580 บาท  จำแนกเป็น 
        - งบประมาณจาก สป.ศธ. จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)   
      - งบประมาณบูรณาการจังหวัด จำนวน 151,580 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) 

รายการ จำนวนเงิน 
กิจกรรมที่ 1 : ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ จากส่วนกลาง - 
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอหลักสูตร
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแต่และแห่ง ผู้อำนวยการ 
/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ทั้ง 5 แห่ง ใช้เวลา 1 วัน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหาร - อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆ ละ 170 บาท = 5,100.- 

 
6,900 



 
 

 

- ค่าพาหนะ - 1,800 บาท  

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นเครือข่ายใน
ความร่วมมือ  (ครั้งที่ 1) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จำนวน 5 วัน = 6,000.- 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ จากบ้านพัก ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเฉลี่ยคนละ 100 บาท/วัน 
จำนวน 5 วัน = 5,000.- 
- ค่านำมันรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน = 3,000.- 

 
14,000 

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นเครือข่ายใน
ความร่วมมือ  (ครั้งที่ 2) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จำนวน 5 วัน = 6,000.- 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ จากบ้านพัก ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเฉลี่ยคนละ 100 บาท/วัน 
จำนวน 5 วัน = 5,000.- 
- ค่านำ้มันรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน = 3,000.- 

 
 

14,000 

กิจกรรมที่ 5 : ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรฯ และการนำหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และภาพความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ (ใช้งบบูรณาการจังหวัด) ดังรายละเอียด ดังนี้ 
- ค่าท่ีพักวิทยากร จำนวน 3 ห้อง 2 คืนละๆ 1,000 บาท =6000.- 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 3 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท =21,600.- 
- ค่าอาหาร อาหารว่าง จำนวน 100 คน ๆ ละ 250 บาท =25,000.-  
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 100 ชุด ๆ ละ 200 บาท = 20,000.- 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำวุฒิบัตร จำนวน 100 ใบๆ ละ 10 บาท = 1,000.- 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล จำนวน 4 โล่ ๆ  ละ 1,200 บาท = 6,000.- 
- ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆ ละ 5,000 บาท =5,000.- 
- ค่าวัสดุในการอบรมสัมมนา = 8,900.- 
- ค่าวัสดุสำนักงาน = 3,000.- 
- ค่านำมันเชื้อเพลิง = 10,000.- 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ =20,000.- 
- ค่าพาหนะวิทยากร (งบประมาณ ศธจ.พะเยา) = 5,000.- 

 
131,500 

 

กิจกรรมที่ 6 :การเดินทางไปราชการ ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน  
- ค่าพาหนะและท่ีพัก (งบประมาณ ศธจ.พะเยา) = 10,700 บาท 
- เบี้ยเลี้ยง  (งบบูรณาการจังหวัด) = 10,080 บาท  

20,780 

กิจกรรมที่ 7 : สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบ
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหาร - อาหารว่าง จำนวน 10 คน ๆ ละ 170/วัน จำนวน 2 วัน = 3,400.- 

 
 

3,400 



 
 

 

กิจกรรมที่ 8 : จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าวัสดุ 6,000.- 

6,000 
 

                                                 รวมทั้งสิ้น 196,580 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง  
  ระยะเวลาการดำเนินงานอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ (Covid-19) อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น การประชุมสัมมนา การนิเทศติตาม การจัดการเรียนการสอน 
 การบริหารความเสี่ยง 
  ปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และตามประกาศมาตรการของจังหวัด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 ผู้เรียนได้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี และมีความภูมิใจในการ
เรียนสายอาชีพ  

4) โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2564 
         แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2564 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
   ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน ภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน และให้เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียน เอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็น
ผู้ดำเนินการแทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้สถานศึกษา
เอกชนจัดการศึกษาได้ตาม ศักยภาพเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ ให้การศึกษาเอกชน                       
มีบทบาทสำคัญต่อ การศึกษาชาติในการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐในการจัดการศึกษา ทุกระดับ                     
ทุกประเภท การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้า                     
ทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของ
บุคคล สังคมไทย สามารถยกระดับความรู้ความสามารถของ คนไทยได้ทัดเทียมกับนานาชาติ และเป็น ที่ยอมรับ                    
ในระดับสากลเพ่ือประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียต่อไป  
เพ่ือให้การบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนในส่วนของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของสถานศึกษาเอกชน  
การขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน  และการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบ                      
ที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน นการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการขอจัดตั้ง 
การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชนมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาใช้จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาได้
อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 3.4 เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
     4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       4.1.1  ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา                   
19 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง 
      4.1.2 ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน  และการเลิกล้มกิจการ
สถานศึกษาเอกชน ในระบบ จำนวน 21 แห่ง สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 19 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง 
      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 4.2.1  สถานศึกษาเอกชนในระบบที่มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



 
 

 

      4.2.2 สถานศึกษาเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถขอจัดตั้ง จัดการเรียนการสอน และขอเลิก
ล้มกิจการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 สถานศึกษาเอกชน ในระบบ จำนวน 21 แห่ง สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ   19 แห่ง 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  6.1.1 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง 
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน (ร้อยละ 100) 
  6.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ                       
การขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชนมากยิ่งข้ึน (ร้อยละ 100) 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)   
  6.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาใช้จ่ายเงินอุดหนุนการจัด
การศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ร้อยละ 90) 
  6.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนที่ขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการ
ของสถานศึกษาถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ร้อยละ 90) 

7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity)  
          7.1.1 ประชุมก่อนตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชนฯ 
     7.1.2 ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชน  
          7.1.3 ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
  7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
1. กิจกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท
ของสถานศึกษาเอกชน 

   

2. กิจกรรมการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัด                
การเรียนการสอนและการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชน 

   

3. การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด 

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม  
 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  
 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ  
 สถานศึกษาเอกชนในสังกัด 



 
 

 

11. งบประมาณ 33,600 บาท ( สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

1. การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ
สถานศึกษาเอกชน 

 
 

งบดำเนินงาน    
ค่าใช้สอย   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1680*8*8 13,440 
- ค่าอาหารว่าง 35*8*2 560 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  3,000 
ค่าวัสดุ  1,460 
รวมทั้งสิ้น  18,460 
2. การตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน
และการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชน 

 
 

งบดำเนินงาน    
ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 720*6*10 7,200 
- ค่าอาหารว่าง 35*8*2 560 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  3,000 

ค่าวัสดุ  2,000 
รวมทั้งสิ้น  12,760 

3. การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด 

 
 

งบดำเนินงาน    
ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารว่าง 35*50 1,750 
- ค่าอาหารว่าง 35*18 630 
รวมทั้งสิ้น  2,380 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ความเสี่ยง 
  ห้วงเวลาในการดำเนินการใช้เวลาหลายวัน อาจทับซ้อนกับการดำเนินการภารกิจอ่ืน 
 การบริหารความเสี่ยง 
  บริหารจัดการเวลาให้มีความเหมาะสม 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 การบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนในส่วนของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ
สถานศึกษาเอกชน  การขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน  และการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กำหนด 



 
 

 

5) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)                  

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และกำหนดหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นําความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพ                  
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงการกำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่ง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 บัญญัติความมุ่งหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
นอกจากนี้ แผนการบริหารราชการแผ่นดินกําหนดให้ กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทในการนําแนวนโยบายสู่                 
การปฏิบัติผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตลอดจนโครงการที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ



 
 

 

ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และ องค์ประกอบที่สำคัญของกลไกการบริหารงานภาครัฐเพ่ือทราบความก้าวหน้า
และผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป การศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 3 สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                      
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน                          
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจและ
นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือกำหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2) เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3) เพ่ือตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 4) เพ่ือรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจ 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณรายงานสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4.  เป้าหมาย 
     4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) จัดประชุมกำหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ครั้ง 
            2) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง ปีละ 2 ครั้ง  
             3) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด ปีละ  2  ครั้ง  
      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ชัดเจน 
            2)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ตามนโยบายและตัวชี้วัดและมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแต่ละนโยบาย เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

  3)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีข้อมูลผลการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 
       1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรมการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง 
       2) สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาสั งกั ดสำนั กบริห ารการอาชี วศึ กษ าเอกชน  จำนวน  3  แห่ ง 
       3) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและอำเภอ จำนวน                    
10 แห่ง 
       4) โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน จำนวน 18 แห่ง 
       5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และสถานศึกษา จำนวน 85 แห่ง 
       6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และสถานศึกษา จำนวน 139 แห่ง 
       7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา36 (จังหวัดพะเยา) และสถานศึกษา จำนวน 18 แห่ง 
       8) สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จำนวน 2 
แห่ง 
       9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
       10) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
     6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
  1) ระดับความสำเร็จในการกำหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ 5) 
  2) ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5) 
  3) ระดับความสำเร็จในการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ 5) 
  4) ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระดับ 5) 
 
     6.1 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
  ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระดับ 5) 

7. วิธีดำเนินการ และกิจกรรม   
     7.1 วิธีดำเนินการ 
           ขั้นเตรียมการวางแผน 
            1) เข้าร่วมประชุม ประสานแผนการตรวจราชการ ติดตาม ระดับภาค 
            2) รับทราบแบบรายงาน/คู่มือการตรวจติดตาม 
                3) ประสานแผน/แบบรายงาน/คู่มือการตรวจ ติดตาม หน่วยงานในระดับจังหวัด 
                4) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ 



 
 

 

             ขั้นติดตาม/ประเมินผล 
              1) จัดเตรียมสถานที่รับการตรวจ ติดตามฯ 
              2) นำเสนอผลการการปฏิบัติในระดับจังหวัด 
              3) รับข้อสั่งการจากผู้ตรวจราชการ/สำนักงานศึกษาธิการภาค 
              4) รับข้อสั่งการไปปฏิบัติ 
           ขั้นรายงาน/นำสู่การปฏิบัติ 
            1) รวบรวม/รายงานผลของหน่วยงานในจังหวัด 
            2) สังเคราะห์และจัดทำรายงานในระดับจังหวัด 
            3) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
            4) เสนอรายงานต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 
           5) รายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 
    7.2 กิจกรรม   
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประสานภารกิจการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการและ 

การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ต.ค. 63 กำหนดการนี้ 

อาจเปลี่ยนแปลงตาม
หน่วยตรวจราชการจาก 
สป.ศธ และ สนง.
ศึกษาธิการภาค 16 

2. ประชุมเตรียมการ ( P ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและจัดทำ
เครื่องมือนิเทศ ตามนโยบายของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ครั้งที่ 1 (มค. 64 ) ครั้งที่ 2 (มิ.ย. 64) 

มค. 64 
มิย. 64 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ( D ) การจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                 
ครั้งที่ 1 (มีค. 64) ครั้งที่ 2    ( สค. 64) 

มค.–มีค. 64 
สค. 64 

 

4. ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด ครั้งที่ 
1 และ 2 

กพ. 64 
สค. 64 

 

5. นำข้อมูลสารสนเทศรายงานผล ( R ) ต่อคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด(กศจ.) ,สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มีค. 64 
กย. 64 

 

6. รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และรายงานผลการดำเนินงานเชิง
คุณภาพตามนโยบายและตัวชี้วัดของหน่วยงานในพ้ืนที่สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

พย. 64 
สค. 64 

 

 

7. รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานในพ้ืนที่ เชิงปริมาณในระบบ E-Inspection System 
ต่อสำนักงานปลัดกระทรวง และเชิงคุณภาพต่อสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16  

กค.-กย.64 



 
 

 

 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการแต่ละกิจกรรม  (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   
 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

11. งบประมาณ  
 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 80,000 บาท รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่  1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปประชุม อบรม
สัมมนาจากส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้น
สังกัด 

  

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 1  6,960 
กิจกรรมที่  2 ประชุมเตรียมการ (P)  นิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดและจัดทำเครื่องมือนิ เทศ ติดตามและประเมินผล                     
การจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้ งที่  1 (มค. 64) ครั้งที่  2 (มิ .ย . 64) โดยการจัดประชุมฯ                          
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 
- ค่าอาหารกลางวัน  
 
- ค่าถ่ายเอกสารการประชุมและจัดทำรูปเล่ม 2 ครั้ง 
ค่าวัสดุ  จัดซื้อวัสดุ  

 
20 คน x 4 มื้อ มื้อ
ละ 35 บาท  
20 คน x 2 มื้อ มื้อ
ละ 100 บาท 
2 ครั้ง x 500 บ. 
 

 
2,800 

 
4,000 

 
1,000 
1,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2  8,800 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  (D)    
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบาย ตัวชี้วัด 
ในระดับจังหวัดตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแต่ละแห่ง รวม 10 แห่ง   
ครั้งที่ 1 (มค.-มีค. 64) ครั้งที่ 2 (มิ.ย–สค. 64) และการติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 4,800 บาท  
 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  
       ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดซื้อวัสดุ              

 
2 ครั้ง x 8 คน x 
5 วัน ๆ ละ 120 
บาท  
1,625 กม. x 4 
บาท 

 
9,600 

 
6,500 

 
2,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 3  18,100 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการนิเทศ (C) ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา               
ตามนโยบายในระดับจังหวัดครั้งที่ 1 (พย. - ธค. 63) และครั้งที่ 2 
(มิย.- สค.64) มีค่าใช้จ่ายดังนี้   
 ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดซื้อวัสดุ           

 
 
 
 
 
10 คน x 2 มื้อ x 
100 บาท 
10 คน x 4 มื้อ x  
35 บาท 

 
 
 
 
 

2,000 
1,400 

 
1,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 4  4,400 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อรายงานผล             
(R) การจัดการศึกษาของหน่วยงานในพื้นท่ีต่อคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด(กศจ.) เพ่ือรับข้อเสนอแนะ/ขอความเห็นชอบ
การดำเนินงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2 
ค่าใช้สอย    
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมเป็นเงิน 2,100  บาท 
 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน บาทเป็นเงิน 3,000 บาท   
ค่าวัสดุ 
- จัดซื้อวัสดุ               

 
 
 
 
 
 
15  คน x 4 x 35 
บาท 
15 คนx 2 x 100 

 
 
 
 
 
 

2,100 
 

3,000 
 

1,000 
รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 4  6,100 
กิจกรรมที่ 6 ประชุมและรับการตรวจราชการ (R) จากผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมวางแผนรับการตรวจ
และประชุมสรุป และจัดทำรายงานหลังการตรวจ  
- ค่าอาหารกลางวัน  
 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมรับการตรวจราชการ  

 
 
 
 
10 คน x 4 มื้อ x 
35 บาท 
10 คน x 2 มื้อ x 
100 บาท 
30 คน x 4 มื้อ x 

 
 
 
 

1,400 
 

2,000 
 

4,200 



 
 

 

 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการตรวจราชาการ  
 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการและพนักงานขับรถใน
การติดตามการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการ  
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าจัดซื้อวัสดุของโครงการ  

35 บาท 
30 คน x 2 มื้อ x 
100 บาท 
4 คน x 3 วัน x 
120 บาท 
750 กม. x 4 บาท 

 
6,000 

 
1,440 

 
3,000 

 
8,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 6  26,040 
กิจกรรมที่ 7 สรุปผล การติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานผล
ข้อมูลเชิงปริมาณในระบบ E-Inspection ต่อสำนักงาน
ปลัดกระทรวงและรายงานต่อศึกษาธิการภาค 16  โดยการจัด
ประชุมสรุปผล มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 
 

  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน เป็นเงิน 3,000 บาท 
 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเพ่ือรายงานผลฯ  
ค่าวัสดุ 
- จัดซื้อวัสดุ               

 
30 คน x 2 มื้อ x 
35 บาท 
30 คน x 100 บาท 
 
10 เล่ม x 100บาท 

 
2,100 

 
3,000 

 
2,500 
1,000 

 
1,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 7  9,600 
รวมเป็นเงิน  80,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   ความเสี่ยง 
   1)  บางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผน 
      2)  ข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นการตรวจ ได้รับล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน 
     3)  ความไม่แน่นอนของการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
2019)  
   การบริหารความเสี่ยง 
   1)  การประสานงานและวางแผนร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  



 
 

 

     2)  สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และ
เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน 
  3)  ลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และ
การติดตามทางออนไลน์ ก่อนที่จะรายงานให้ศึกษาธิการภาคและกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ต่อสำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน และ
ทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐมนุษย์ 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น  
 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะต้องมีการพัฒนา
บุคลากร เนื่องจากเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน  
การทำงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากร                
เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่ งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้



 
 

 

ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรง
ให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ต่าง ๆ  
ที่ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการทำงาน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัดพะเยา และมีบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงาน จำนวน 50 คน และเพ่ือให้การบริหารจัดการ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการทำงาน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ 
และศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน โดยใช้กระบวนการBenchmarking เทียบเคียงคุณภาพ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 2. เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ 
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
          กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน 
  - ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จำนวน   1   คน 
  - รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จำนวน  1 คน  
  - ผู้อำนวยการกลุ่ม   จำนวน   6 คน 
 กิจกรรมที่ 2 อบรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 49  คน 
  - บุคลากรในสังกัด   จำนวน           38  คน   
  - เจ้าหน้าที่คุรุสภาและลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน            11     คน  
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) 
  2) บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 5.1 บุคลากรในสังกัด    จำนวน          38  คน   
 5.2 เจ้าหน้าที่คุรุสภาและลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน          11     คน  

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) (ร้อยละ 90) 



 
 

 

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมการ 

- ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
- แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ 

 
ตุลาคม  2563 

 
 

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 
- วันที่ 29  ตุลาคม  2563 ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลำปาง 
กิจกรรมที่ 2  
- จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 

 
 
ตุลาคม  2563 
 
 
มกราคม–ตุลาคม 2564 

3. การประเมินผลและสรุปการดำเนินการ 
- สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
 

 
มกราคม–ตุลาคม 2564 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม   
 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  
 ตุลาคม - ธันวาคม  2563 

10. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ   
 จังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลปฏิบัติงานดีเยี่ยม 
 
 

11. งบประมาณ  45,400 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. ศึกษาดูงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลำปาง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา วันละ 270 บาท 1 วัน 
 รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

จำนวน 7 คนๆละ 240 บาท 1 วัน 

 
 

270 
1,680 

 
6,000 



 
 

 

- ค่าท่ีพัก จ.ลำปาง จำนวน 5 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท 
- ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
2. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 2 วัน 
- ค่าอาหาร จำนวน 49 คนๆ ละ 100 บาท  2 วัน 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 49 คนๆ ละ 35 บาท 4 มื้อ 
- ค่าวิทยากร จำนวน  10  ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
- ค่าใช้สอยและวัสดุ 
3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,500 
1,000 

 
9,800 
6,860 
6,000 
7,000 
5,290 

รวมทั้งสิ้น  (สี่หม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 45,400 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
   - บุคลากรอาจเข้ารับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย  
   
 การบริหารความเสี่ยง 
          - การกำหนดปฏิทินการอบรม  
       - การกำหนดการศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

- 
 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

- 
 

 
ส่วนที่ 6 

ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 



 
 

 

 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302 เป็น
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการที่
กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นราย
ไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มี
การรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการ
ฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ  เป็นการประเมินผลลัพธ์ /ผลสัมฤทธิ์  เมื่อสิ้นสุด       
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่
กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุด                
การดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของกลุ่มและหน่วย 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำ
รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
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ภาคผนวก 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

 ที่ปรึกษา 
  นายวัลลภ  ไม้จำปา  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  คณะทำงาน 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  นางกรณิการ์  เกตุภู่           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  นางนิชากมล  วุฒิกรณ์ธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  นางจรัสวัน  อนุศักดิกุล  นักวิชาการศึกษา 

  บรรณาธิการ 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   ออกแบบ/รูปเล่ม 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 


