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คำนำ 

 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย แลยุทธศาสตร์ของ  ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยอำนาจหน้าที ่ข ้อหนึ่ง              
ที่มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ นั้น 
 จังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในระยะเวลาสี่ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา 
 ส่วนที ่2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
 ส่วนที ่3 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 – 2570)  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 ส่วนที ่4 โครงการ/งบประมาณ 
 ส่วนที ่5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)  ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

 
 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
       กลุ่มนโยบายและแผน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 9                         
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  (1) ก่อนจะดำเนินการ         
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ    
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ   
ของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา  16     
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำ  เป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผน   
การบริหารราชการแผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ นั้น 
 จังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในระยะเวลาสี่ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “คนพะเยาได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามวิถี

ล้านนา ในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม   

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
 1. ร้อยละของผู ้ เร ียนได้ร ับการศึกษาและการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตที ่ม ีค ุณภาพอย่างทั ่วถึง และ                         
เสมอภาค 
 2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู ้เร ียนมีจ ิตสำนึกความรู ้ความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื ่อค่านิยมและพฤติกรรม                                

ที่เหมาะสมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและ                    
สงบสุข 

2. กำลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5. ผู ้เร ียนมีความรู ้ทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื ่องความสำคัญของการพัฒนาและเติบโต                            

ในสังคม  
6. ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและ

รุนแรงได ้
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาการจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อเสร ิมสร ้างความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักของชาต ิและ                              
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทรา ธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

  2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
 (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 
  3) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  4) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น” 
 1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื ้นที ่พิเศษ (พื ้นที ่สูง พื ้นที่                       
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน        
ชายขอบ 
  1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

 2) โครงการอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการบุคลากรแกนนำเพื ่อยกระดับผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน                
ในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

  3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active  
 Learning) สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
  4) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 
 1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 
  1) โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  
  2) โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
  3) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
  4) โครงการปลูกฝังคุณธรรมนำใจให้ห่างไกลยาเสพ 
  5) โครงการค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
 สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูซาง   
  6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
 อุบัติหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
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                ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
กลยุทธ์ 
 2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ 

 สถานประกอบการ 
 5) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(CEFR) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะประกอบการ สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบาย 

 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
  1) โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 

 2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู ้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการเร ียน        
การสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0  

 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 
  2) โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแล 
 ผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สำหรับ 
 เยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
 การคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  5) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
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 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราภาษาล้านนา 
 3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี ่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรม                      
ที่พึงประสงค์ 
  1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 
  2) โครงการสานสัมพันธ์สายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                
 พหุวัฒนธรรม 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
  2) โครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้  
 ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.5 พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1) โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ 
 ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 
 การศึกษาตลอดชีวิต 

 3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช ้ช ุมชนการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ ( PLC)              
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21 

  4) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง   
พุทธศักราช 2555) 

  5) โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  
  6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 ของคร ูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  

                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
กลยุทธ์ 

4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อ 

 การเรียนการสอนสำหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กที่มีความบกพร่อง 
  2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการประจำปี 2566 
  3) โครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)  
 จังหวัดพะเยา 
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4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

  1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟนประจำปี 2566 
 4.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1) โครงการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

                ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
กลยุทธ์  
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิต 
  1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สู่สังคม 
  2) โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  4) โครงการสนับสนุน ส่งเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
กลยุทธ์ 

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบ 
 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
 ตามบ้าน  
  2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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สรุปงบประมาณแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา  พ.ศ. 2566-2570   

 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

รวมงบประมาณโครงการ ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 31.9270 32.688 33.334 33.99 34.702 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ       
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

3.6546 3.8462 3.9224 4.0030 4.0873 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง        
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.4751 1.6216 1.6538 1.6877 1.7230 

1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี   
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริ      
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
 

1.0484 1.0694 
 
 

1.0908 1.1127 1.1350 

2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล      
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 

0.1058 0.108 0.110 0.112 0.115 

3) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 0.275 0.281 0.286 0.2920 0298 
4) โครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เด็กยุคใหม่ไม่เอา
คอร์รัปชั่น” 

0.0459 0.0462 0.048 0.049 0.05 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ 

0.9232 0.9423 0.9620 0.9824 1.0050 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 0.151 0.154 0.158 0.1604 0.164 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

0.365 0.3723 0.38 0.39 0.40 

3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านการเขียน  
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่คุณภาพผู้เรียน        
ในศตวรรษท่ี 21 ของกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

0.2772 0.283 0.289 0.294 0.30 

4) โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย         
ในเขตพ้ืนที่สูง 

0.13 0.133 0.135 0.138 0.141 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการ
ดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติดภัยพิบัติจาก 
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

1.2563 1.2823 1.3066 1.3329 1.3593 

1) โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด  

0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 

2) โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 0.472 0.482 0.491 0.501 0.511 
3) โครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

0.1 0.102 0.104 0.106 0.108 

4) โครงการปลูกฝังคุณธรรมนำใจให้ห่างไกลยาเสพติด 0.1 0.102 0.104 0.106 0.108 
5) โครงการค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญ
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอ
ภูซาง 

0.0693 0.071 0.072 0.074 0.076 

6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 

0.015 0.0153 0.0156 0.0159 0.0163 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

7.626 7.7794 7.9334 8.0926 8.2678 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขา  
ที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

3.758 3.833 3.91 3.99 4.085 

1) โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 2.2975 2.344 2.390 2.438 2.488 

2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ  0.0235 0.0240 0.0245 0.025 0.026 
3) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 

0.2991 0.305 0.311 0.318 0.324 

4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับ       
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการ 

0.02 0.0204 0.0208 0.0213 0.0218 

5) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) สู่        
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) 

0.6479 0.661 0.674 0.688 0.716 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะประกอบการ 
สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 

0.22 0.224 0.229 0.234 0.238 

7) โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาตาม            
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

0.25 0.255 0.2601 0.2653 0.271 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี       
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

2.47 2.52 2.57 2.62 2.67 

1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีงบประมาณ 
2566 

1.5 1.53 1.56 1.59 1.62 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวด
ทางการกีฬาตามแนวนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

0.97 0.99 1.01 1.03 1.05 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

1.398 1.426 1.454 1.483 1.513 

1) โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ในภาคการผลิต
และการบริการ  

0.404 0.412 0.420 0.428 0.437 

2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุค
การศึกษา 4.0 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

0.994 1.014 1.034 1.055 1.076 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

14.9763 15.2826 15.5778 15.8832 16.2082 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

8.76 8.94 9.11 9.29 9.48 

1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 7.15 7.293 7.44 7.59 7.74 
2) โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ผ่าน
กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็ก
สู่ผู้สูงวัย” สำหรับเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

0.73 0.745 0.759 0.774 0.790 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

0.13 0.133 0.135 0.138 0.140 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

0.45 0.459 0.468 0.478 0.487 

5) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 0.3 0.306 0.312 0.319 0.325 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

0.365 0.372 0.379 0.387 0.395 

1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราภาษาล้านนา 0.365 0.372 0.379 0.387 0.395 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย     
ให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึงประสงค์  

1.97 2.01 2.05 2.09 2.13 

1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 0.994 1.014 1.034 1.055 1.076 

2)  โครงการสานสัมพันธ์สายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต้ เพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 

0.976 0.996 1.016 1.036 1.057 

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบและกลไกติดตามการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

0.5138 0.524 0.535 0.545 0.557 

1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 

0.2138 0.218 0.223 0.227 0.232 

2) โครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ      
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

0.30 0.306 0.312 0.318 0.325 

กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้  
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

0.668 0.684 0.695 0.709 0.723 

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรม       
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

0.668 0.684 0.695 0.709 0.723 

กลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2.6995 2.7526 2.8088 2.8655 2.9232 

1) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)        
สู่ชั้นเรียน 

0.7659 0.7814 0.797 0.813 0.829 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หน้า 13 
 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือส่งแสริมการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต  

0.318 0.324 0.331 0.338 0.344 

3) โครงการพัมนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชน        
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน       
การสอนของครู สู่ศตวรรษที่ 21 

0.1256 0.1282 0.1308 0.1335 0.1362 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

0.274 0.279 0.285 0.291 0.297 

5) โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด        
การเรียนรู้ของครู 

0.666 0.679 0.693 0.706 0.721 

6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ      
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของครู สังกัดสำนักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  

0.55 0.561 0.572 0.584 0.596 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

2.6962 2.7469 2.8076 2.8564 2.9203 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2.5859 2.6345 2.6931 2.7417 2.8014 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้ในเด็กท่ีมีความบกพร่อง  

0.95 0.97 0.99 1.01 1.03 

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ 
ประจำปี 2566 

0.0759 0.0775 0.0791 0.0807 0.0824 

3) โครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 

0.35 0.357 0.364 0.371 0.379 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา 

1.21 1.23 1.26 1.28 1.31 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สำหรับคนทุกช่วงวัย 

0.056 0.057 0.058 0.059 0.06 

1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 
ประจำปี 2566 

0.056 0.057 0.058 0.059 0.06 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

0.0543 0.0554 0.0565 0.0577 0.0589 

1) โครงการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับจังหวัด 

0.0543 0.0554 0.0565 0.0577 0.0589 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

1.9778 2.0173 2.0565 2.0984 2.1397 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิต 

1.4593 1.4884 1.5170 1.5481 1.5784 

1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน.เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตนเองสู่สังคม 

0.1045 0.1066 0.1088 0.1110 0.1133 

2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 

3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

0.195 0.199 0.203 0.207 0.211 

4) โครงการสนับสนุน ส่งเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

0.16 0.163 0.165 0.169 0.173 

5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

0.3298 0.3364 0.3432 0.3501 0.3571 

6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  0.17 0.1734 0.177 0.181 0.184 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

0.5185 0.5289 0.5395 0.5503 0.5613 

1) โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 0.5185 0.5289 0.5395 0.5503 0.5613 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

0.9961 1.0156 1.0362 1.0568 1.0785 

กลยุทธ์ที่ 6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 0.3711 0.3786 0.3862 0.3938 0.4015 

1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ   
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

0.0651 0.0664 0.0678 0.0692 0.0706 

2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้วยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

0.106 0.1082 0.1104 0.1126 0.1149 

3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

0.2 0.204 0.208 0.212 0.216 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 

0.625 0.637 0.65 0.663 0.677 

1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพ่ือพัฒนา      
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการตามบ้าน 

0.4 0.408 0.416 0.425 0.433 

2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 

0.225 0.229 0.234 0.238 0.244 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวดัพะเยา  
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป 

 1.1 ความเปนมา 

 จังหวัดพะเยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงลานนาไทยเปนเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัด
เชียงราย เดิมเปนเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย กอนที่จะรวมตัวกันกอตั้งเปน จังหวัด
พะเยาเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแตอดีตกาล จะเห็นไดจากซากของสิ่งกอสรางที่ปรากฏ ตามโบราณสถานตางๆ 
ในเมืองพะเยา ซ่ึงโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแลวแตแสดงถึงความเจริญทางดานศิลปกรรมไดเปนอยางดีหาก 
ยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื่อวา“ภูกามยาว” หรือ“พยาว” กอตั้งขึ้น เมื่อป พ.ศ.1638 โดยพอขุนศรี
จอมธรรม พระราชโอรสของกษัตริยแหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษที ่18 (พ.ศ.1700 -1799) และในยุคสมัยพอขุนงําเมือง 
เปนกษัตริยเมืองภูกามยาวมีความเจริญรุงเรืองมาก มีฐานะเปนเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพยาว” ตอมาในป พ.ศ.1881 
เจาผูครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ไดสมคบกับเจาผูครองเมืองนันทบุรี (นาน) ยกทัพเขาตีอาณาจักรพยาวเปน 
เหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรลานนาไทยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในป พ.ศ.2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 
โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเปนมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
มณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกลาว สงผลให้เกิดการตอตานโดยขบถ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445 )  
ทําใหเมืองพะเยา ไดรับผลกระทบไปดวย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยว  กอความวุนวายจนกระทั่งเมื่อเหตุการณสงบลง 
เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเปนจังหวัด เรียกวาจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ใหมีฐานะเปนอําเภอเมืองพะเยา  
ตอมาภายหลัง ป พ.ศ.2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบานเมืองฝายเหนือ จึงสั่งให 
ยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองนอยแลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ ทําใหอําเภอเมืองพะเยา เปนอําเภอพะเยา อยูใน
อํานาจการปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระท่ังไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในป พ.ศ.2520  
ทําใหอําเภอพะเยา มีฐานะเปนจังหวัดพะเยา เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2520 เปนจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย 
(อางอิง:ขรรคชัย บุญปาน,สุจินต วงษเทศ และคณะ,2538:ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา:
สํานักพิมพมติชน) 

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหว ัดพะเยา  ม ีท ี ่ต ั ้งและอาณาเขตอยู ่ ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางห่างจาก
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 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 

  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 300 -1,500 
เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า
ดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ        
มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปันน้ำ     
โอบล้อมถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุน  
แม่แฝก ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 

  1.2.3ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 
วัดได้ประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080.0 มิลลิเมตร 
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 ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1) การคมนาคมขนส่ง 
  โครงสร้างพื ้นฐานปัจจุบันมีรูปแบบการขนส่งหลัก 4 รูปแบบ ได้แก่ ทางบก ทางราง ทางน้ำ      
ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั ้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด
เชียงราย ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกติดกับจั งหวัดน่าน ทางตะวันตก         
ติดกับจังหวัดลำปางซึ่งใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงหลาย
จังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของทั้งสอง
ประเทศสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด
และภายในจังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยามีข้อจำกัดในการคมนาคมขนส่งเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบกดังนั้นการคมนาคม 
ขนส่งในจังหวัด ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเส้นทางและสายรอง ดังนี้ 
  สำหรับทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ของ
จังหวัดพะเยา มีเส้นทางที่สำคัญต่างๆ ได้แก่  
  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เป็นทางหลวงแผ่นดิน  สายหลักของ
ภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  
  - ทางหลวงหมายเลข 120 จาก จังหวัดพะเยา – อ.วังเหนือ จ.ลำปาง – อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 
  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เป็นเส้นทางโครงข่ายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นทาง
หลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผ่านอำเภอ     
ดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4  อ.เชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เส้นทางดังกล่าวผ่านอำเภอจุน อำเภอปง 
อำเภอเชียงม่วน และเข้าสู่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  
  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ผ่านอำเภอ
เชียงม่วน เข้าสู่อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคำ  เป็นเส้นทาง
หลักที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง  จังหวัดพะเยาที่มีการค้าชายแดนระหว่างไทย – ลาว 
และได้รับการยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกท้ังยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ 
อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง เป็นต้น 
  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1เป ็นเส้ นทางที ่แยกจากถนน             
เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
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  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บร ิ เวณ อ.ดอกคำใต้                   
เป็นถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที ่อำเภอเชียงม่วน เส้นทางนี ้สามารถช่วยย่นระยะทาง         
ในการเดินทางจากอำเภอเชียงม่วนไปยังอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา อีกท้ังยังเป็นเส้นทางที่สามารถ เดินทาง
ไปสู่จังหวัดน่านได้สะดวกอีกด้วย  

 

 ภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
  สัดส่วนของถนนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของโครงการ โดย World Bank         
ใช้สัดส่วนระหว่างความยาวของถนน (กม.) กับพ้ืนที่ดินหักออกด้วยพื้นที่ป่าไม้ (ตร.กม.) หรือสัดส่วนระหว่างความยาว
ของถนน (กม.) กับ จำนวนประชาชน (คน) สำหรับสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนในประเทศ          
อินโดนิเชีย ลาว ฟิลิปปินส์ และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1995-2003 พบว่าประเทศอินโดนิเชีย  
มีสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนที่สูง รองลงมาได้แก่ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ไทย และลาว ตามลำดับ 
ดังรูปที่ ฉ-1 

 จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.7 ของพื้นที่ พื้นที่จังหวัดพะเยาส่วนที ่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของพื้นที่ทั ้งหมด        
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 จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นของรถที่ต้องผ่านจังหวัดพะเยา
โดยมีแนวโน้มของปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ บนเส้นทางสายหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ เนื่องจาก
รถโดยสารสาธารณะยังไม่มีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ การคมนาคมโดยรถส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการเดินทาง      
ซึ่งปริมาณจราจรของจำนวนรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบนเส้นทางสายรอง และสายย่อย 
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  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพ้ืนที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ  
Logistic  และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN  มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่เป็นจุดพัก
เพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ  ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้สะดวก  จึงเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางภาคเหนือตอนบน 2 
ของกลุ่มจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางที่เอื้อประโยชน์ในการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ดังนั้นจึงต้องเร่ง
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่พ้ืนที่ระดับ
ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง      ซึ่งจังหวัดพะเยามี ถนนเป็นรูปแบบการคมนาขนส่งหลัก    
ในจังหวัดพะเยา ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยึ่งในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมรูปแบบอื่นและเพื่อการรองรับ
การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่อไป 

 จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) 
ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS ผ่านทางจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ตำบล
ภูซาง อำเภอภูซาง ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
โดยเป็นชุมชนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) อาศัยอัตลักษณ์
ทางด้านวัฒนธรรมไทยลื้อในพื้นที่ กอปรกับการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการส่งออก เพื่อเป็น     
การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน การค้าชายแดน ส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์     

 ด้วยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก     
เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรและการ
เชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2555 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างถนน ซึ่งสำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลื อทาง
การเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หน้า 23 
 

เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วงเงินงบประมาณ 1,390 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเมื่อด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ  
แขวงไชยะบุลี ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลแล้วจะส่งผลให้มูลค่าการค้า การลงทุนชายแดนเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
กระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะต้องมีการพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพ่ือให้มีความเหมาะสม
และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
 1.4 การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน ASEAN และ GMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ภายใต ้กรอบความร ่วมม ือทางเศรษฐก ิจอน ุภ ูม ิภาคล ุ ่มน ้ำโขง (GMS) จ ั งหว ัดพะเยา 
มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา   
กับ เมืองคอบแขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนภายใต้ข้อตกลงของคณะกรรมการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ซึ ่งมีศักยภาพในการเชื ่อมโยงทางการค้า การลงทุน และ          
การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ มีการพบปะ เยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื ่อพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั ้งอำนวย         
ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 
สำหรับให้บุคคล และพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก พร้อมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 เล่ม135 
ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว   
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ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ดังนี้ 
1) ด้านการค้า (การค้าชายแดน สู่ การค้าข้ามแดน) การกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  อำเภอ

ภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น HUB ด้านการการกระจายสินค้า 
2)  จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกอำเภอภูซาง เป็นพื ้นที ่ที ่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที ่รองรับ

เศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม โดยสามารถพัฒนาเชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศในกลุม่สมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

3) การเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งมีแนวเส้นทางโครงการในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 54 กิโลเมตร ผ่าน 3 อำเภอ 9 ตำบล 
คือ 

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

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

4) โครงข่ายเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมจังหวัดพะเยาสู่เส้นทางด้านการค้า การลงทุนสู่ประเทศสมาชิก 
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟสปป.ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น -เวียงจันทน์)   
โดยผ่านเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านสากล ปางมอญ เมืองคอบ        
แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังสถานีเมืองไช แขวงอุดมไช และสถานีอื ่น ๆ             
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5) การเปรียบเทียบเส้นทางการท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจังหวัดพะเยาเป็นเส้นทางที่มีระยะที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทางจากจังหวัด
เชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน และเส้นทาง
จากจังหวัดเชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ไปยังเมืองหลวงพระบาง  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะใช้ระยะทาง 547 กม. ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางท่ีสั้นที่สุด 

6) การเชื่อมโยงเส้นทางการเชื่อมโยงการขนส่งทางราง เชื่อมเส้นทางรถไฟสปป.ลาว – จีน 
ระยะทาง 414.332 กิโลเมตร โดยกำหนดจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในช่วงแรกให้บริการ18 เที่ยว
ต่อวัน สำหรับผู้โดยสาร 4 เที่ยวต่อวัน สำหรับสินค้า 14 เที่ยวต่อวัน โดยมีความเร็วอยู่ที่ 160 กม./ชม. 

7) ศักยภาพด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นด่านสากลแห่งที่ 4 ของแขวง 
ไชยะบุลี ถือเป็นเป็นที่ตั ้งยุทธศาสตร์ทางด้านบริการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในระดับอนุภูมิภาค เป็นประตู
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างแขวง 8 แขวงในภาคเหนือของ สปป.ลาว และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
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ของราชอาณาจักรไทย เป็นการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว ล้านนา สู่ล้านช้าง จากจังหวัดในภาคเหนือ ผ่านเส้นทาง
ดังกล่าว สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ระหว่างสองประเทศ ให้มีความสะดวกขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมาสู่ทั้งสองประเทศ    
ยังเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาประเทศในภาพรวมสำหรับการเดินทางจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกถึงท่าเทียบ
เรือ 
  สำหรับการเดินทางจากด่านบ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ระยะทาง 
38 กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันได้อนุญาตให้ราษฎร         
แต่ละฝ่ายเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนที่บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ     
แขวงไชยะบุลี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที่ 10,30 ของเดือนซึ่งการดำเนินธุรกิจผ่านจุด    
ผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง และด่านประเพณีบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
  จังหวัดพะเยาได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธ์กับแขวง
ไชยะบุลี สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับทวิภาคี 
โดยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุลี เพ่ือร่วมกัน
ผลักดันในการยกระดับจุดผ่อนปรนฯให้เป็นด่านสากลในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
อีกสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ 
GMS อาท ิ
  1) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
  2) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา –  แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
  3) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
  4) การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
  5) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และสำรวจเส้นทาง      
การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
  6) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และ แขวง
อุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมกัน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามชายแดน การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติ เชื่อมล้านนา – ล้านช้าง สู่แขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงพระบาง 
ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ ด่านบ้านปางมอญ เมืองคอบ         
แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา 
  นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจานงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ี     
เมืองน้องกับเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 
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เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า  การท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอื ่น ๆ ด้วยความเสมอภาคและ
เอื้ออำนวยประโยชน์แก่กัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ได้มีการเดินทางแลกเปลี่ยน
การเยี่ยมเยือนระหว่างสองประเทศ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นการประชุมร่วมกับผู้บริหารของทั้งสอง
ประเทศ โดยต่อมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนา ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
(Memorandum of Understanding : MOU) เม ื ่อว ันท ี ่  22 ก ันยายน 2562 เพ ื ่อการสร ้างความส ัมพ ันธ์              
ด้านวัฒนธรรมไทย - จีน ต่อไป 
  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพื้นที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน จุดเชื ่อมโยง        
ในระบบ logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ ่งใช้ระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปันนาถึงพะเยา ไม่เกิน          
10 ชั่วโมง)และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นจุดพักเพื่อเดินทาง           
ไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศ และภายในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยง     
การเดินทางระหว่างจังหวัดได้สะดวก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การพักรถ    
การกระจายสินค้าไปจังหวัดต่าง ๆ และประเทศในกลุ่ม GMS 
   ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomicCommunity:AEC) มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุน อย่างเสรี   
โดยมีสินค้า ใน 9 สาขาหลักที่สาคัญที่อยู่ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร ประมง ไม้ยาง       
สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดพะเยา         
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ที่สามารถเชื่อมต่อ   
ทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ GMS BIMSTEC ACMECS และ AEC สนับสนุน
กิจกรรมที่เอื ้อประโยชน์ในการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดพะเยาต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและ     
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของจังหวัด การอนุรักษ์รักษาไว้ซึ ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า การพัฒนาเกษตร        
การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความ
มั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ กระบวนการผลิต
ทางการเกษตรโดยเน้น ความปลอดภัยมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างจุดเด่นและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นภายใต้ศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแก่การหยุดพัก
เพ่ือพักผ่อนและท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
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 1.5 การไฟฟ้า 
   การบริการด้านการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 173,321 ครัวเรือน 
และมีครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบจาหน่าย กฟภ. และไม่มีไฟฟ้าใช้ 70 ครัวเรือน พื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 70
ครัวเรือน ได้แก่ 1.บ้านผาแดง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ 2.บ้านป่าเมี้ยง ตำบลศรีถ้อย 
อำเภอแม่ใจ โดยการไฟฟ้าแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้ 
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอ
แม่ใจ และอำเภอภูกามยาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจุน พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน และอำเภอ
ปง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคำ พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 
 1.6 ประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จังหวัดพะเยาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 การประปาส่วนภูมิภาค 
ที่ให้บริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แห่ง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
ประกอบด้วย 
   1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 
       (1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ให้บริการน้ำประปา 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยา 
อำเภอดอกคาใต้ และอำเภอภูกามยาว โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากกว๊านพะเยา รวมพ้ืนที่ให้บริการ 21.6 ตาราง 
กิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,686 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 21,366 ราย ราชการ จำนวน 271 ราย 
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 2,152 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่จำนวน 807 ราย และอุตสาหกรรม
จำนวน 69 ราย 
       (2) ข้อมูลด้านระบบผลิต แหล่งน้ำดิบกว๊านพะเยา 
            กว๊านพะเยา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 16.74 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
        (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 
           สถานีผลิตน้ำดอยจอมทองกำลังการผลิต 1,000 ลบ.ม./ชม.จ่ายน้ำประปา19,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา สิงหาคม 2564 
   2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
        (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอ 
เชียงคำ โดยในพื้นอำเภอจุน ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำจุน สระเก็บน้ำบ้านหัวขัว พ้ืนที่อำเภอปง ใช้แหล่งน้ำดิบ 
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จาก ลำน้ำงิม และพื้นที่อำเภอเชียงคำ ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำแม่ลาว ลำน้ำแวน และสระเก็บน้ำบ้านหนอง      
รวมพ้ืนที่ให้บริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,894 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 5,336 ราย 
ราชการ จำนวน 100 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 1,204 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ 
จำนวน 237 ราย และอุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย 
   (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายจุน 
    - ลำน้ำจุน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.5 ม. (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหัวขัว ปริมาณความจุ 580,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 
      310,000 ลบ.ม. ปริมาณน้าเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการปง 
    - ลำน้ำงิม ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการเชียงคำ 
    - ลำน้ำลาว ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    - ลำน้ำแวน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.2 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (สำรองใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 
      239,000 ลบ.ม. (สำรองใช้งาน) 
   (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจุน กำลังการผลิต 80 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำประปา 1,100 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำปง กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 1,200 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำเชียงคำกำลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน , สิงหาคม 2564 
   3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยในพื้นอำเภอพาน ใช้แหล่งน้ำดิบจากชลประทาน พ้ืนที่อำเภอแม่ใจ 
ใช้แหล่งน้ำดิบจากหนองเล็งทราย รวมพ้ืนที่ให้บริการ 123.82 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,537 ราย 
แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 9,351 ราย ราชการ จำนวน 94 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 
จำนวน 840 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 239 ราย 
    (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายพาน 
    - น้ำชลประทาน (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบในแม่ข่ายพาน ปริมาณความจุ 160,000 ลบ.ม. ปัจจุบันระดับน้ำ 6.4 
      ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    - หนองเล็งทราย ปัจจุบันระดับน้ำ 2.5 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพาน กำลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 4,000 ลบ.ม./วัน 
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    - สถานีผลิตน้ำแม่ใจ กำลังการผลิต 300 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,500 ลบ.ม./วัน 
    ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน สิงหาคม 2564 
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
   จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ตามราคาประจาปี 36,747 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) 97,282 บาท จัดเป็นอันดับที ่ 49 ของประเทศ และเป็นอันดับที ่ 11    ของ
ภาคเหนือ 
ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2560 – 2562 

สาขาการผลิต 
มูลค่า (ล้านบาท) 

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

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

กับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั ้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง          
เป็นระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางติดต่อ
ระหว่างบ้านฮวก อำเภอภูซาง กับบ้านปางมอญ (ด่านสากลปางมอญ) เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว            
จุดผ่านแดนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา 
จังหวัดพะเยามีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรน
การค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว 
ตาราง 2 แสดงสถิติการค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2554-2564) 

ปี พ.ศ. 
ประเภทมูลค่าการส่งออก 

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

395,494,566.74 61,444,071.81 281,887,666.67 220,443,594.86 

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, กรกฎาคม 2564 
 มูลค่าการค้าชายแดน  

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

ปี 2563 – 2564 มีมูลค่าการค้ารวมทั ้งสิ ้น 716.597 ล้านบาท โดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบ          
ในด้านดุลการค้าทั้งหมด 355.335 ล้านบาท 
  เห็นได้ว่า ปี 2564 มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น มีสาเหตุสาคัญ
เนื ่องจากจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวรบ้านฮวก และด่านประเพณีปางมอญของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ยกระดับเป็นด่านสากลปางมอญ เช่นเดียวกันส่งผลให้สินค้าจากทั้งสอง
ประเทศสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบโดยมีกฎหมายภายในประเทศรองรับ       
ในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล 
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ผังแสดงปริมาณด้านการค้า ปี 2563 - 2564 

มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท  สินค้าส่งออกมากที่สุด : น้ำมันเชื้อเพลิง             
สินค้านำเข้ามากท่ีสุด : หินปูนบด สินแร่และสินค้าเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว 
สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  

ปี 2564 (ม.ค. – มิ.ย.) รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,046 คน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีมาตรการควบคุม การเคลื่อนย้ายคน
เข้า- ออกประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  ผังแสดงสถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านฮวกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จำนวน       
ผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยา มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แทบจะทุกปี แต่ในปี 2563 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง     
มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 411,082 คน โดยเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยร้อยละ 98.13 และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 
ร้อยละ 1.87 และส่งผลให้รายได้ จากการท่องเที่ยว ในปี 2563 จำนวน 829 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 
59.09 โดยในปี 2562 ผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 2,711 บาท แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1,362 
บาท สูงกว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1,349 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากการแพร่ระบาด   
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวลดลงจำนวนมาก 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

1. เส้นทางเรือ ภูซาง-ปากคอบ-ปากแบ่ง-หลวงพระบาง เส้นทางการท่องเที ่ยวดังกล่าว           
จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือทางบกและทางน้ำ โดยเริ่มต้นจาก การเดินทางทางบกจากอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และออกจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเข้าสู่ 
สปป.ลาว ณ ด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ สปป.ลาว และ เดินทางต่อไปประมาณ 38 กิโลเมตร  สู่ชุมชนปากคอบ 
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่เป็นเส้นทางผ่านของเรือจาก เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ไปเมืองปากแบ่ง ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ระหว่างกึ่งกลางของเส้นทางท่องเที่ยวทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบาง โดยเรือโดยสารจะจอดพักค้างคืน           
ที่เมืองปากแบ่ง 1 คืนก่อนเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบางโดยการเดินทางโดยเรือโดยสารจากเมืองปากแบ่งถึงหลวง
พระบางจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง โดยระหว่างเส้นทางมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้ายบอกทาง
ที่มีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง  

2. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-กาสี-วังเวียง เส้นทาง     
การท่องเที่ยวดังกล่าวมีระยะทางโดยประมาณ 577 กิโลเมตร โดยเส้นทางมีสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และ
ถนนที่ขรุขระเป็นช่วงตลอดเส้นทาง และยังมีถนนที่อยู่ในกำลังดำเนินการก่อสร้าง มีไฟฟ้าส่องสว่างในระหว่าง
เส้นทางเฉพาะบางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น และมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้าย
บอกทางที่มีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง โดยการเดินทางด้วยตนเอง อาจจำเป็นต้องศึกษารายละเอียด       
การเดินทาง และข้อจำกัดในสิ ่งอำนวยความสะดวกบางพื ้นที ่ ตลอดจน ช่วงเวลาที ่เหมาะสมในการเดินทาง         
เพ่ือความปลอดภัย และความคล่องตัวในระหว่างการเดินทาง  

3. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู-ฮานอย-ซาปา-    
ฮาลองเบย์ เส้นทางระหว่างจุดผ่านแดนบ้านฮวก-เมืองฮาลองเบย์ มีระยะทางประมาณ 1,141 กิโลเมตร โดยสภาพ
เส้นทางตลอดเส้นทางในสปป.ลาว ถนนจะมีความขรุขระเป็นบางช่วงและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ เป็นเชิงเขา และ
จะเดินทางออกจากประเทศลาว ณ ด่านชายแดนปางหกเมืองขวา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมงก่อนเข้าสู่ประเทศ
เวียดนาม ณ ด่านไตรจาง เมืองเดียนเบียนฟู และมุ่งหน้าสู่เมืองฮานอยก่อนเดินทาง ต่อไปยังฮาลองเบย์ หรือซาปา 
โดยถนนบริเวณด่านไตรจางเข้าสู่เดียนเบียนฟู มีความลาดชันมาก และมีหลุมบ่อ ขนาดใหญ่ใ นบางช่วง ขณะที่      
ในเส้นทางสู่ซาปาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นเชิงเขาสูงชันต้องใช้ ความระมัดระวังสูง ทั้งนี้ในประเทศเวียดนาม
จะมีการจำกัดอัตราความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตเมือง หรือชุมชน นอกเมืองไม่เกิน 60-80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง และทางด่วนไม่เกิน 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยตลอดเส้นทางมีร้านอาหารร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึง
ป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษ ระบุระหว่างเส้นทาง ขณะที่ใน สปป.ลาว มีไฟส่องสว่างในระหว่างเส้นทางเฉพาะ   
บางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น แต่ในประเทศเวียดนามจะมีไฟส่องสว่างในชานเมืองและชุมชน 
เป็นหลัก  

4. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากคอบ-เมืองเงิน-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู-
ฮานอย- หนานหนิง เส้นทางการเข้าถึงระหว่างจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน       
มีระยะทางโดยประมาณ 1,356 กิโลเมตร โดยเส้นทางระหว่างเมืองฮานอย-เมืองหนานหนิง มีระยะทางประมาณ 
395 กิโลเมตร และใช้เวลาการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สภาพเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางลาดยางที่เดินทาง 
สะดวกสบาย และมีร้านค้า ร้านอาหารพื้นถิ่น ตลอดจนปั้มน้ำมันให้บริการในระหว่างเส้นทางตามชุมชน หรือเขต 
ชานเมืองในระหว่างเส้นทางพบป้ายบอกทางที่เป็นภาษาท้องถิ่น กับภาษาอังกฤษระบุตามแยกสำคัญของเส้นทาง 
อย่างไรก็ตามเส้นทางระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองผิงเสียง (ด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งเป็นทางด่วน



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หน้า 33 
 

ตลอดเส้นทาง ดังนั้นจึงมีข้อจากัดในการจอดแวะ หรือทำธุระข้างทาง ตลอดจนไฟส่องสว่างมักพบ ในระหว่างชาน
เมืองกับเขตเมือง ทั้งนี้การนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจมีข้อจำกัด นักท่องเที่ยวอาจ
จำเป็นต้องใช้บริการรถเช่า หรือรถโดยสารธารณะในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือเข้าเมืองหนานหนิง  

บ้านฮวก เมืองชายแดนภูซางหรือบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ยกระดับ
จากจุดผ่อนปรน เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถเชื่อมโยงอนุภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง ได้เป็นอย่างดี โดยมีเขตแดนติดกับสปป.ลาว และสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยว
ระหว่างไทย สู ่สปป.ลาวผ่านไปยังจีนตอนใต้และเวียดนามได้โดยผ่านทางเส้นทาง R2A นอกจากนี ้ในด้าน             
การท่องเที่ยว ของพื้นที่ ยังมีสิ่งดึงดูดใจที่น่าสนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ บรรยากาศของเมืองเล็กๆ        
ในขุนเขา อันมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เช่น น้ำตกภูซาง ซึ่งเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียว
ในประเทศไทย น้ำตกห้วยโป่งผา ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู ภูชมดาว ถ้ำน้ำลอด ฯลฯ อีกทั้ง
ยังมี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลายเช่น ไทลื้อ ม้ง ลาว ฯลฯ 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ระหว่างปี 2557 - 2563 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชุมชน มากกว่าผู ้ผลิต    
รายเดียวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ OTOP การเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ยังต้องการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน จำแนกรายปี ดังนี้ 
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 จากข้อมูลลงทะเบียน ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 มีผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนเพิ่มข้ึน 
จำนวน 239 คิดเป็นร้อยละ 14.125 แนวโน้มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ/กลุ่มอาชีพในชุมชน มีจำนวนมากขึ้น และ 
เข้าสู่กระบวนการการส่งเสริม OTOP มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปข้อมูลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี     
1 ครั้ง มีกลุ่มชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรเพิ่มมากขึ้น จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 27.03 
 ปัญหา/อุปสรรค 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอื่นๆที ่เกี ่ยวข้อง 2.ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 3.ผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด สรุปข้อมูล             
การดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี 1 ครั้ง มีกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการการคัดสรรเพิ่มมากขึ้น จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
78.37 ปัญหา/อุปสรรค์ 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 2.ผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด 
 แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ปี 2561 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2561 - 2563 ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ มียอด จำหน่ายเพ่ิม 
ทุกปี อยู่ระหว่าง ร้อยละ 19.07 – 23.00 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดการจำหน่าย OTOP มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2564 
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3. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมบูาน 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, สิงหาคม2563 
  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. โดยพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุด 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 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 1,550 1,482 3,032 1 ปี 1,724 1,578 3,302 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86 ปี 365 489 854 87 ปี 285 419 704 

88 ปี 238 376 614 89 ปี 186 283 469 

90 ปี 159 206 365 91 ปี 111 172 283 

92 ปี 103 178 281 93 ปี 66 91 157 

94 ปี 34 72 106 95 ปี 34 55 89 

96 ปี 10 26 36 97 ปี 16 28 44 

98 ปี 9 10 19 99 ปี 14 10 24 

100 ปี 3 8 11 มากกว่า100 ปี 8 21 29 
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2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 

 จังหวัดพะเยา มีสถานที ่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั ้งสิ ้น  498 แห่ง ประกอบด้วย  วัด            
ในพระพุทธศาสนา 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 
อ่ืนๆ 58 74 132 0.04 
รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

  ประชากรจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 304,516 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,966 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 อื่นๆ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ศาสนาอิสลาม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 และศาสนาซิกส์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ              
ดังนั้น ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเพิ่มมูลค่า  โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  
ของทุกภาคส่วน ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และจัดกระบวนการท่องเที ่ยวแบบครบวงจร             
โดยการจัดระบบบริหารจัดการ รวมถึงมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยทางการท่องเที ่ยวให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากในอนาคต และมีมาตรการในการลดปัญหาสังคมต่างๆ 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  อัตราเพิ ่มตามธรรมชาติ           
ปี 2560 ลดลงจากปี2559 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) ซึ่งสูง
กว่าระดับประเทศ( ร้อยละ 18.3) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนพะเยา ในปี2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 75.2 
ปี (อายุคาดเฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศ 74.8 ) 
 เมื่อนำอายุขัยเฉลี่ยมาปรับด้วยสุขภาพ (Health Adjust Life  Expectancy : HALE) ซึ่งเป็นการวัด
สถานะสุขภาพ ของประชากรโดยนำเรื่องของทั้งการตายและป่วย มาร่วมพิจารณาพบว่า ในปี 2560 พบว่าประชากร
จังหวัดพะเยามีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนจากปี2559 (65.2)  
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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 

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 จังหวัดพะเยามีจำนวนวัยกำลังแรงงาน
ค่อนไปทางวัยสูงอายุอยู่มาก 

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

จากแผนภูมิแท่ง จะเห็นได้ว่า วัยแรงงานของ อำเภอดอกคำใต้ 100 คน ต้องรับภาระ ด้านเศรษฐกิจดูแล
เด็กและผู้สูงอายุเกือบ 55 คน โดยเป็นภาระดูแลผู้สูงอายุสูงถึง 36 คน การกำหนดนโยบายจึงต้องมองไปในเรื่องของ
การดูแลผู ้สูงอายุ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ขณะที่วัยแรงงานของ อำเภอปง 100 คน         
ต้องรับภาระด้านเศรษฐกิจดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 52 คน โดยเป็นภาระดูแลเด็กถึง 25 คน แต่อย่างไรก็ดีเด็กใน 
อำเภอปงก็จะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงาน การกำหนดนโยบายต้องมองไปในเรื่องการดูแลเรื ่องการศึกษา 
ตำแหน่งงาน โครงสร้างประชากรโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ จึงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ทางสังคม ทำให้สามารถ
วางแผนรับมือภาวะทางส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตได้ 

3. ขอมูลเศรษฐกิจ 

 3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
  จังหวัดพะเยามี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  32,738 ล้านบาท สำหรับสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด 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 การลา่สตัว์
และการป่าไม้
13,998

การขายสง่
การขายปลกี

3,516
สาขาการศกึษา 

3,349

สาขาตวักลางการเงิน 
2,217

การประกนัสงัคม
2,043

อตุสาหกรรม
1,727

บริการดา้น
อสงัหารมิทรพัย์

1,433

การบริการดา้นสขุภาพ
และสงัคม
1,208

การก่อสรา้ง
1,159

การขนสง่ และการ
คมนาคม
693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
463

การใหบ้รกิารชมุชน 
บริการอ่ืนๆ

443

ประมง
179

ลกูจา้งในครวัเรอืน
129 โรงแรมและภตัตาคาร

113
เหมืองแรแ่ละเหมืองหิน

68

 แผนภูมิ แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา จำแนกตามสาขาการผลิต 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  3.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
               จังหวัดพะเยา มีป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน  15  ป่า (ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง) มีเนื้อที่ 2,545,537.50 
ไร่ (โดยมีป่าสงวนแห่งชาติที่มีพื ้นที่ที ่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย จำนวน 3  ป่า)  -ป่าสงวนแห่งชาติ(ตามท้าย
กฎกระทรวง) 2,837,561.32 ไร่  ปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ป่าประมาณ 1,992,209.93 ไร่ ประมาณ ร้อยละ 51.50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด (ที่มา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม สถิติกรมป่าไม้ , ปี 2561) 

ตารางสดง 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 
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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 -ป่าแม่ปืมและป่าดงประดู่ 
-ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง 
-ป่าแม่ฮ้องป๋อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
ท้องที ่อำเภอแม่ใจ ,อำเภอเมืองพะเยาและ
อำเภอภูกามยาว 

219,266 77,4125.50 

4 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง -ป่าแม่ยม,ป่าแม่ตำ 
-ป่าแม่ร่องขุย 
ท้องที ่อำเภอปง 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 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผา

ช้าง 
-ป่-แม่ยม ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน 365,926  

2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ -ป่าแม่จุน 
-,ป่าแม่ยม 
-ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา 
ท้องที่อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 

231,875  

3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 9,000  
4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอแม่ใจ    

รวม 606,801  
ที่มา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 
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 3.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
สำหรับสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ มีความหลากหลายตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ที่พบ

เป็นสัตว์ในกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ได้แก่ กระจง ค่าง ชะนี กระต่าย แมวป่า เม่น ชะมด กระรอก หมาใน เต่า
ปูลู อีเห็น อ้น กระแต กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก ส่วนสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกขนาดใหญ่บางส่วนลดจำนวนลงจาก
การถูกล่า 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 หินอุตสาหกรรมและ  

แบไรต์ ตามลำดับ   โดยมีผู้ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่ จำนวน 18 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการ ยื่นก่อสร้าง
การเปิดเหมืองถ่านหิน 11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต์ 1 ราย และมีจำนวนโรงงานโม่ บด
และย่อยหิน ที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 3 แห่ง หินใหญ่ / 820,000 ตัน 

แหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

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

ร้อยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพื้นที่ จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่ง  ถ่านหินที่
ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง อยู่ในบริเวณพื้นที่แอ่งเชียงม่วน  มีปริมาณถ่านหินสำรอง  62.47 ล้านตัน  โดยเป็นถ่านหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous   ทั้งนี้ ปริมาณถ่านหินในพื้นที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว  ถือเป็นร้อยละ 37.52 
ของปริมาณถ่านหินสำรองมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง บริเวณ
เหมืองถ่านหินเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก ที่เป็นหลักฐานของฟอสซิลเอ
พขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุราว  13.5-10 ล้านปี หรือปลายยุคไมโอซีน
ตอนกลางเป็นฟันจำนวน 18 ซี่ และสามารถจำแนกออกได้ว่าเป็นเพศผู้ และเพศเมียของสัตว์ชนิดเดียวกัน โดยให้ชื่อ
ว่า “ลูแฟง พิเธคัส เชียงม่วนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟงที่เชียงม่วน” 
ทำให้เชื่อได้ว่าในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางการกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไพรเมต
ชั้นสูงที่พัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์มนุษย์ และมีศักยภาพสูงในการค้นพบฟอสซิลชนิดใหม่ๆ  เนื่องจากมีแอ่งสะสมตัว
ของตะกอนยุคต่างๆ จำนวนมากและในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงบริเวณดอยแก่งหลวง-ดอยกิ่วแก้ม พบกระดูก
ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ม ีท ั ้งสภาพสมบูรณ์และแตกหักกลายสภาพเป็นหินฝังตัวในหินทรายแป้งส ีแดง 
ประกอบด้วยกระดูกส่วนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของ ไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์ซอโรพอด 
(Sauropod)ขนาดใหญ่คอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสาร์ยาวประมาณ 15  เมตร ซึ่งพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางซากดึกดำบรรพ์   

3.3 คุณภาพอากาศ 
จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาภาวะหมอกควันปกคลุม ทุกปีซึ่งจังหวัด

พะเยาจะประสบปัญหารุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน  
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คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา วัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัด พะเยา จำนวนวันที่
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)  มีค่าเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม–
30 เมษายน 2562 จำนวน 13 วัน (ค่าสูงสุด PM10  =  277 วันที่ 31 มีนาคม 2562)   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากปัญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ทราบกันดีว่า 
ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง แพร่ และพะเยาเท่านั้นแต่ปัญหามลพิษทางอากาศนี้ครอบคลุมในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา 
แพร่ และ น่าน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ข้างทางและพื้นที่ โล่งต่างๆ ทำให้เกิด
หมอกควันกระจายตัวปกคลุมทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะ
โลกร้อนสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิการท่องเที่ยวรวมทั้งบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทาง
อากาศ 

 

สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก 
 1) ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและ
ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้งความกดอากาศสูงทาให้อากาศปิดหมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย 
 2) กิจกรรมในพื้นที่ 
  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกิดการเผาจาก 
  1) การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่หากินจากการเพิ่มขึ้นของจาพนวนประชากรและการขยายตัว
อย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยความสูงและลาดชันของพื้นที่ทำให้การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและ
กำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้วิธีเผา 
  2) การเผาในพื้นที่ป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า (คิดเป็นร้อยละ73ของจำนวนครั้งที่กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าดับไฟป่า)  
  3) การเผาในพื ้นที ่รอบป่าและลามเข้าสู ่ป่าเกิดเป็นไฟป่าพื ้นที ่เกษตรนอกป่ามีการเพิ ่มขึ้น             
ของพืชเชิงเดี ่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ ่งเกษตรกรจะเผาเพื ่อเตรียมพื้นที ่เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุ        
ทางการเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในป่า 
 

เดือน 
จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าระดบัมาตรฐาน 

2559 2560 2561 2562 
มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ ์ 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.) 
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 3) หมอกควันข้ามแดน จากภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่นในอนุภูมิภาค    
แม่โขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผล
กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งพบว่ามีการยกเลิกและ
เลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย 
  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 ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่า      
ปีที่ผ่านมา  (แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) 
 3) คุณภาพเสียง 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า จังหวัดพะเยามีคุณภาพเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพเสียง ในบรรยากาศท่ัวไป
ที่กำหนดไว้ แหล่งกำเนิดของเสียงในชุมชนจะเกิดจากการดำเนินกิจกรรม  โดยการจราจรเป็นหลัก  ซึ่งได้แก่ รถยนต์  รถ
มอเตอร์ไซด์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจราจรคับค่ังในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแต่ค่าเสียงมักจะเกิดตอนช่วงเช้า 
บริเวณย่านการค้า และถนน  
 4) 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 แห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน  37 แห่ง และ   
ไม่ให้บริการจำนวน 34 แห่ง (อบจ.พะเยาไม่ได้ให้บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียงเทศบาลเมืองพะเยา
เท่านั้นที่ให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝังกลบ
อย่างถูกวิธีการเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจ้งเผากลางแจ้งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยการทำปุ๋ยหมักและ    
น้ำหมักชีวภาพ,การนำไปใช้ประโยชน์การขายเพ่ือรีไซเคิลหรือการจัดการแบบผสมผสาน 

  สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่ายังมีปัญหาด้านการลักลอบ    
ทิ้งขยะมูลฝอยนอกพ้ืนที่ให้บริการ (พบในเขตเมืองและย่านชุมชน)ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ ขาดความรู้
ความเข้าใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในส่วนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้ง
ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ยังมีความขัดแย้งด้านการใช้พื้นที่คาบเกี่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ที่ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย แต่มีพ้ืนที่รองรับการกำจัดอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มิใช่ของตนเองทำให้
ต้องทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

  จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรมุ่งส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง นำแนวทางการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R มาใช้, เร่งสร้างความรู ้ความเข้าใจ       
ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนด้านการจัดการจัดการขยะมูลฝอย, รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ, สร้างองค์ความรู้     
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน 
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3.6 ด้านทรัพยากรน้ำ 

 1) แม่น้ำสายหลัก ได้แก่  
  1) แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูลังกาในเขตอำเภอปง  จังหวัดพะเยา และอำเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน ไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน ความยาวแม่น้ำช่วงนี้ ประมาณ 60 กิโลเมตรก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดแพร่     
แล้วไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแม่น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ 
  2) แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ  ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยานแห่งชาติ
แม่ปืม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยา วนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอเมือง
พะเยา  กิ่งอำเภอภูกามยาว อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิงจนบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอ
เชียงของ รวมความยาวที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ  160  กิโลเมตร 

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

 2) น้ำควร เป็นสาขาแม่น้ำยมทางทิศตะวันออก ในเขตอำเภอปง ความยาวลำน้ำประมาณ  25 กิโลเมตร 
 3) น้ำปี้ เป็นสาขาแม่น้ำยมทางฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอเชียงม่วน ความยาวลำน้ำประมาณ     

15 กิโลเมตร 
 4) น้ำร่องช้าง เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง       

ที่อำเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
 5)น้ำจุน เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ข้ึนทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิงที่อำเภอจุน 

ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 
 6) แม่น้ำลาว เป็นสาขาของแม่น้ำอิง อยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ ไหลลงแม่น้ำอิงที่อำเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย  มีลำน้ำสาขาท่ีสำคัญ คือ น้ำญวน น้ำแวน 

 3) ทะเลสาบ/พื้นที่ชุ่มน้ำ    ได้แก่  
  (1) กว๊านพะเยา  พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
   ที่ตั้งและพ้ืนที่  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  เนื้อที่  20.5296  ตารางกิโลเมตร 
(12,831 ไร่) ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 19 ํ 09  -13 N  และ 99 ํ 51 -56 E  ระวาง 4947 II  ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 386.40  เมตร   
  สภาพทางกายภาพ 

 กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
โดยเป็นลุ่มน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณท่ีลุ่มด้านตะวันตกของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำกว๊านพะเยา 
ที่มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนในบริเวณแนวแม่น้ำอิง บริเวณนี้นอกจากมีกวา๊น
พะเยาแล้ว ยังมีหนองน้ำต่างๆ ประมาณ 10 แห่ง ที่มีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างหนองน้ำ และมีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่าง
กว๊านพะเยากับแม่น้ำอิง  โดยในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ำมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำเฉพาะในแม่น้ำอิงและบริเวณหนองต่างๆ 
  คุณค่าและการใช้ประโยชน์ 

 ในส่วนของคุณค่าและการให้ประโยชน์ของกว๊านพะเยา ที ่เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที ่สุด           
ในภาคเหนือตอนบน มีการใช้ประโยชน์โดยรอบกว๊านพะเยาส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ตลอดจนใช้น้ำเพื่อการบริโภคและ
การเกษตร  การประมงและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านต่างๆกว๊านพะเยามีความสำคัญในการช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่
ด้านล่างของแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ 
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และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดอยู่ในสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา จึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 
  การจัดการและการคุกคาม 

 บริเวณพื้นที่กว๊านพะเยาทั้งหมดและขอบกว๊านบางส่วนเป็นพ้ืนที่สาธารณะ แต่มีที่ดินโดยรอบ
บางส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโฉนด   
  สถานการณ์และปัญหาปัจจุบันในกว๊านพะเยา พบว่า กว๊านพะเยาตื้นเขินจากการสะสมของตะกอน
ดินจากลำห้วยและการทับถมของซากพืชหรือพรรณไม้น้ำ รวมทั้งการพังทลายของดินการบุกรุกถือครอง   และใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ การแพร่ระบาดของพืชและสัตว์น้ำต่างถิ่น ซึ่งมีผลต่อระบบการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น 
การทำประมงผิดประเภทที่ทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นมีจำนวนลดลง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็น
การตัดเส้นทางไหลเวียนของน้ำและการวางไข่ของสัตว์น้ำ  ปริมาณน้ำลดลงเนื่องจากการตื้นเขินและน้ำต้นทุนในฤดู
แล้งมีน้อยตลอดจนคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของพื้นที่ 
ชุ่มน้ำต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  ที่มีความสำคัญในระดับ
นานาชาติแล้วก็ตาม จากการเสียสมดุลของระบบน้ำตามธรรมชาติและการบุกรุกท้ังจากชุมชนการขยายตัวของชุมชน
การท่องเที่ยวและสถานประกอบการซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วน 

 (2) หนองเล็งทราย 
 เป็นแหล่งน้ำจืดที่รองลงมาจากกว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอแม่ใจมีเนื้อที่  5,400 ไร่หรือ 8.64 

ตารางกิโลเมตร  
  ประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ จากการสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ำของ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย  แม่น้ำอิง  ลำน้ำสาขา  และแม่น้ำยม  มีความสามารถ  
ในการเก็บกักน้ำน้อยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหล่งน้ำ  ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดตะกอน
ลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากการทับถมของซากวัชพืช การก่อสร้างฝาย หรือทำนบกั้นน้ำ
โดยไม่มีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่ง ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียแหล่งน้ำ  
อันเป็นน้ำลำธาร จากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม การทำไร่เลื่อนลอย 
รวมทั้งการถูกไฟป่าเผาทำลาย  จนภูเขากลายสภาพเป็น เขาหัวโล้น โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาด้านตะวันออก    
เฉียงใต้ของจังหวัด  เริ่มจากด้านใต้ของอำเภอดอกคำใต้เรื่อยข้ึนไปจนถึงทิศเหนือของอำเภอจุน     
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4.  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 476 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 42 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 234 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 166 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 
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ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 476 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 9 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

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

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 83 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 18 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 1 

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

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 3 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 149 
- โรงเรียนเทศบาล 17 

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

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 
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ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

  สังกัด  คน 
รวมทั้งหมด 89,335 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5,079 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9,028 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 38,239 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,381 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20,746 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,281 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8204 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    160 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กองพุทธศาสนสถาน 787 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก 430 
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ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

สังกัด คน 
รวมทั้งหมด   89,335 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 5,079 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,028 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 14,680 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 8,757 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 14,802 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 344 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  1,037 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  19,694 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 259 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 793 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,281 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,436 
- โรงเรียนเทศบาล 3,768 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 104 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 56 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 787 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 430 
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ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน นิสิต นักศกึษา 
รวมท้ังหมด  
การศึกษาในระบบ 84,256 
ระดับก่อนประถมศกึษา 13,269 
             เตรียมความพร้อม  4,780 
             อนุบาล 1 1,566 
             อนุบาล 2 3,432 
             อนุบาล 3 3,491 
ระดับประถมศึกษา 24,242 
            ประถมศึกษาปีท่ี 1 3,736 
            ประถมศึกษาปีท่ี 2 3,970 
            ประถมศึกษาปีท่ี 3 4,188 
            ประถมศึกษาปีท่ี 4 4,192 
            ประถมศึกษาปีท่ี 5 4,104 
            ประถมศึกษาปีท่ี 6 4,052 
ระดับมัธยมศึกษา  26,362 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 12,422 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,123 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,187 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,112 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  13,940 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามญัศึกษา) 8,659 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,968 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,950 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,741 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,281 

ระดับ ปวช. 3,635 
ระดับ ปวส. 1,646 

ระดับอุดมศึกษา 20,383 
ปริญญาตร ี 19,280 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 85 
ปริญญาโท 762 
ปริญญาเอก 256 
การศึกษานอกระบบ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดพะเยา 5,079 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หน้า 53 
 

ตารางท่ี 6 จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
 

สังกัด จำนวน 
รวมทั้งหมด 5,188 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 49 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 189 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 559 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 1,057 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 657 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,037 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 40 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 101 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 60 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 62 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 315 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ***  
- สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 862 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 128 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 12 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 
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ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

เตรียม 
ความพร้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

- - 778 915 900 2,593 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

- - 171 689 742 4,570 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

- - 107 1360 1,401 2,868 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา 344 - - - - 344 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  4,436   500   455   432  5,823 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน - 10 6 9 25 10 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บ้านห้วยปุ้ม) 

- - - 7 7 14 

รวมทั้งหมด 344 4,436 1,566 3,432 3,491 13,269 
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ตารางท่ี  8 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา  2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 870 1,002 930 893 950 849 5,494 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 ) 948 987 1,047 1,086 1,005 1,102 6,175 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2) 1,614 1,654 1,853 1,836 1,762 1,747 10,466 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 16 27 41 47 53 49 233 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 22 26 24 27 27 6 132 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 250 247 275 280 289 280 1,621 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 9 18 11 14 16 11 79 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 9 7 9 2 8 42 
รวมทั้งหมด 3,736 3,970 4,188 4,192 4,104 4,052 24,242 
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ตารางท่ี 9  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 191 191 194 576 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

329 331 320 980 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

515 489 464 1468 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2471 2574 2589 7634 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 166 153 140 459 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 79 101 99 279 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 180 178 169 527 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 192 170 137 499 
รวมทั้งหมด 4,123 4,187 4,112 12,422 
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ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จำแนกตามชั้น รายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 128 131 106 365 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2,387 2,398 2,261 7,046 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

131 107 107 345 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 139 128 115 382 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83 78 72 233 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 100 108 80 288 
รวมทั้งหมด 2,968 2,950 2,741 8,659 
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ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

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

สถานศึกษาของรัฐ 849 884 998 2,731 723 744 1,467 4,198 
สถานศึกษาของเอกชน 351 329 224 904 75 104 179 1,083 
รวมทั้งหมด 1,200 1,213 1,222 3,635 798 848 1,646 5,281 

 ตารางท่ี 12 จำนวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเท่า 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ควบปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา - - 1,8625 85 745 239 19,694 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 225 - 17 17 259 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - -      

กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 430    430 
รวม - - 19,280 85 762 256 20,383 
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ตารางท่ี 13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 52.36 60.72 +8.36 

ภาษาอังกฤษ 37.51 51.06 +13.55 

คณิตศาสตร ์ 37.84 35.20 -2.64 

วิทยาศาสตร์ 39.35 43.67 +4.32 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 58.54 58.30 -0.24 

ภาษาอังกฤษ 34.42 36.35 +1.93 

คณิตศาสตร ์ 28.40 27.53 -0.87 

วิทยาศาสตร์ 31.29 31.13 -0.16 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 43.80 47.28 -3.48 

สังคมศึกษา 36.70 37.18 -0.48 

ภาษาอังกฤษ 28.62 29.87 -1.25 

คณิตศาสตร ์ 26.49 27.61 -1.12 

วิทยาศาสตร์ 30.64 35.22 -4.58 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 

ระดับชั้น/สาระวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประถมศึกษา 
การประกอบอาชีพ 44.84 41.63 
การพัฒนาสังคม 46.07 44.95 
ความรู้พื้นฐาน 37.38 40.68 
ทักษะการดำเนินชีวิต 46.98 47.62 
ทักษะการเรียนรู้ 44.84 38.36 
ค่าเฉลี่ยประถมศึกษา 44.02 42.65 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
การประกอบอาชีพ 42.57 38.73 
การพัฒนาสังคม 42.87 37.75 
ความรู้พื้นฐาน 37.36 31.99 
ทักษะการดำเนินชีวิต 44.41 47.03 
ทักษะการเรียนรู้ 36.45 37.06 
ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 40.73 38.51 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การประกอบอาชีพ 43.24 39.80 
การพัฒนาสังคม 32.20 34.75 
ความรู้พื้นฐาน 30.81 29.11 
ทักษะการดำเนินชีวิต 37.59 36.66 
ทักษะการเรียนรู้ 32.40 32.57 
ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 43.90 34.58 
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ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 
และ ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น/วิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร  41.21  36.63 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  38.19  35.10 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  54.52  52.73 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ  48.60  39.11 
ค่าเฉลี่ย ปวช.  45.63  40.89 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร  42.29  - 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  35.16  - 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  51.96  - 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ  39.13  - 

ค่าเฉลี่ย ปวส.  42.13  - 
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 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในกระทรวงและ
จากปัจจัยภายนอก 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) ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนา 
  เต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การขาดแคลนคร ู

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์
   3) ขาดสื่อ อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ
  
 1.3 การอาชีวศึกษา 

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

 1) ภาพลักษณ์ เจตคติและค่านิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไม่ด ี ประกอบกับ
ค่าตอบแทน และการยอมรับในสังคมต่ำ 
 2) ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.ส่วนใหญ่ไม่ออกสู่ตลาดแรงงานมุ่งเข้าเรียนต่อ       
ในสถาบันอุดมศึกษาที ่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื ่นๆ ทำให้ขาดแคลนแรงงานระดับกลาง        
อย่างต่อเนื่อง 

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

 1) ปรัชญาการรับผู้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เน้นให้ผู้จบมัธยมศึกษา  
ทุกคนเข้าเรียนอุดมศึกษา 

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

 1) ความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่
สอนของครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ 
 2) การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีครูย้ายเข้าออก
บ่อยทำให้การจัดกิจกรรมไม่เกิดสัมฤทธิผล 
 3) กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ห่างไกลมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง 

2) ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีปัญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้านวิชาชีพ เนื่องจากไม่สามารถรับผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
 3) ในระดับอุดมศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้ง
อาจารย์ประจำส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขายังขาดคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง 

   4) การศึกษานอกระบบขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และครูส่วนใหญ่ 
ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) มาตรการควบคุมอัตรากำลังภาครัฐ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจาก  
การเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด 
 2) ผู้จบครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ      
ไม่สามารถเป็นครูอาชีวศึกษาได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนครู อาจารย์   ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

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

3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (1)  ประเด็นปัญหา 

 1) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนของครูยังมีน้อย
  2) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอทำให้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะในการค้นคว้า เป็นเครื่องมือในการศึกษาหา
ความรู้แก่ตนเองยังทำได้น้อย 
 3) สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื ้นฐานไม่เอื ้อต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา               
ใช้ในการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ 
 4) ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการศึกษาที่มีอยู่เพื่อนำไปสู่การเรียนรู ้ร่วมกัน          
เช่น Uninet, MOE Net เป็นต้น 
 5) ขาดการใช้สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือ ตำราเรียน และอุปกรณ์
ต่างๆ รวมทั้งห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ 

   6) ขาดหน่วยงานกลางเพื่อดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  (2) สาเหตุของปัญหา 

  1) ครูขาดความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนำมาสร้างและ       
ใช้บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพ      
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลนครู 

   3) ขาด content และ  courseware สำหรับการทำบทเรียนเพ่ือการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  4) มีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการ Internet ระหว่างพ้ืนที่ในเมือง นอกเมือง ขนาด
และประเภทโรงเรียน 
  5) ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมทรัพยากร 
  6) หน่วยงานที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ   
เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 
 

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

  2) ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
   3) ขาดการประสานและดำเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแล
เด็กปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ขาดความเชื ่อมโยงระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          
   กับการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ขาดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาต่างระดับ/สังกัด และกับชุมชนท้องถิ่น อปท.และ
ภาคเอกชน 
 2)  โรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 3) ปัจจัยด้านการเมืองการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยน   
ตามนโยบายของรัฐมนตรีที ่ เข้ามาบริหารซึ ่งมีการปรับเปลี ่ยนบ่อยครั ้ง ส่งผลให้การดำเนินงาน                  
ขาดความต่อเนื่องและผลักดันอย่างจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและ 
บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ หลายเรื ่องต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลสำเร็จ และหลายเรื่อง        
ต้องหยุดชะงักลงไม่สามารถสานต่อได้ 

 4.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การจัดอาชีวศึกษาไม่เน้นการฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไม่เชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการเท่าที ่ควร ทำให้ผ ู ้สำเร ็จการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับ         
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการทำงาน 
 3) ขาดความเชื่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา       
ไม่สามารถดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนอาชีวศึกษาได้มากเท่าท่ีควร 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู ้/การจัด      
การเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้าง       
ความเข้าใจในอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ ค่าตอนแทน 
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 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย์ เน้นการผลิตบัณฑิต 
 เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพ 
                       ไม่เข้มแข็ง 

 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยง         
กับการทำงาน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่สำคัญบางประการที่ผู้ใช้ต้องการ 

   3) การผลิตกำลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) การบริหารจัดการและภาวะผู ้นำ ระบบการบริหารจัดการที ่อยู ่ภายใต้ระบบ
ราชการ ทำให้ขาดความอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนา
ผู้บริหารและคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
 2) ขาดระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรมและการวิจัย     
ขาดระบบการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหว่าง
อุดมศึกษาและภาคการผลิต    
 3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ จัดอุดมศึกษาในลักษณะเป็น mass ที่ไม่มีการควบคุม
คุณภาพ                โดยไม่คำนงึถึงภาวการณ์ทำงานของบัณฑิตท่ีจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อสังคม
ในอนาคตเป็นการผลิตที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
 4) การจัดสรรงบประมาณยังไม่สะท้องคุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไก
กำกับเชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่าย 

   2) ขาดการประสานความร่วมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 2) ขาดสื ่อและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพหลากหลายตรงกับ           
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์ 

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

 1) สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ        
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2) มีปัญหาความพร้อมและเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริม     
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) การกระจายอำนาจสู ่เขตพื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาได้ดำเนินการแล้ว           
ตามกฎหมาย แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 
 2) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีความเคยชินของหน่วยปฏิบัติในการรับคำสั่ง       
จากหน่วยงานส่วนกลางบ และหน่วยงานส่วนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั ่งการให้      
หน่วยปฏิบัติดำเนินการตามประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บุคลากรในพื้นที่ และสถานศึกษา       
ไม่คุ้นเคยในระบบการบริหารแบบเป็นอิสระด้วยตนเอง บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความมั่นใจ  
ในการตัดสินใจทิศทางของหน่วยงาน 
 3) ความไม่พร้อมของระบบเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 4 ด้าน สู่สถานศึกษาและ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) สถานบันอาชีวศึกษาบางส่วนยังไม่เป็นนิติบุคคลทำให้ไม่สามารถดำเนินภารกิจ        
ให้สนองความต้องการทั้งของประชาชนและประเทศได้ 
 5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ย ังบริหารภายใต้ระบบราชการ แม้ว ่าจะได้                 
มีความพยายามนำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
แต่การดำเนินงานยังไม่บรรลุผลทั้งหมด 
 6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีบทบาทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 

6) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน        
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และสนับสนุน การจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคน รวมทั้งร่วมกับสถานศึกษาในการดำเนิน
ภารกิจต่างๆ ยังทำได้น้อย 
 2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง  ๆ         
ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพกับภาครัฐได้มาก 
 3) การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาด้วยกันเองยังมีน้อย อาทิ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เป็นต้น  ทั้งในการดำเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
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 4) ขาดการสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา และ  
เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ    
เห็นความสำคัญของการศึกษาและเข้ามาร่วมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังทำได้
น้อย 
 2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั ้งการแบ่งภาระความรับผิดชอบ            
ในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนยังไม่ชัดเจน 

   3) ขาดการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดพะเยา ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิด                    
แผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
จังหวัดพะเยา รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (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  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
    อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ     
                   พ.ศ. 2565 
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)  
  5) ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)    
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)    
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)    
 8) คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางตรีนุช เทียนทอง) 
  9) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 10) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
 11) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 12) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
 13) แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
 14) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 15) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
 16) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา  
 17) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา  
 18) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม.   
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 32 
 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที ่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที ่เข้ารับการศึกษาอบรม                       
ในการศึกษาภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปีตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง ดำเนินการให้      
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  เข้ามา    
มีส่วนร่วม ในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ   
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงอย่างน้อย  
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั ้งปวงต้องมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ                
มีความสามารถเชี ่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือ       
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน 
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้
มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา                      
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพื ่อจัดตั ้งกองทุนเพื ่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์                
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้   
ผู ้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ                  
ผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และ
ระดับพ้ืนที่ดังกล่าว  
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  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและ               
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อใช้เป็นกรอบ            
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจจังหวัดพะเยาสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญท้ัง 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. แผนแม ่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาติ  แผนแม ่บทเฉพาะก ิจภายใต ้ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ชาติ   
    อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย     
    ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้             
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย  โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั ่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ       
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และ         
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
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 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่  3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17)  ประเด ็นความเสมอภาคและหล ักประก ันทางส ั งคม ใน 1  แผนย ่อย  คือ                     
3.1  การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด ็นการบร ิการประชาชนและประสิทธ ิภาพภาคร ัฐ  ใน 4 แผนย่อย ได ้แก่               
3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1 การพัฒนา
กฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ   “คนสามารถยังชีพ  
อยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย  รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน  เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการ
พัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้  สภาวะวิกฤต     
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก 
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ที่ดำเนินการ
อยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ  สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ 
โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟู และขับเคลื่อน
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับ
การเติบโตอย่างยั ่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีว ิตของคนให้เป็นกำลังหลัก              
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ในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศ 
 ภารกิจของจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3 ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  (Local Economy)     
เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม   
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ    
ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
 3.3 โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห ็นชอบแนวทางการขับเคลื ่อนการดำเนินงานเพื ่อบรรล ุเป ้าหมาย            
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง การพัฒนา
ต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz) 
  3) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ 
  4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกระบวนการที ่กำหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 ภารกิจของจังหวัดพะเยา ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญ (รายการห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand)  จำนวน 6 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื ่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทาง
สันติวิธี 
      2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเร ียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จ         
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
 2) แผนแม่บทท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
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  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู ้และทักษะในศตวรรษที่  21 ครบถ้วน  รู ้จักคิด 
ว ิ เคราะห ์  ร ั กการ เร ี ยนร ู ้  ม ี สำน ึกพลเม ือง  ม ีความกล ้ าหาญทางจร ิ ยธรรม ม ีความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะ      
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพื ่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื ่อง เชื ่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 
 3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ 
    1. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลัก  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 
 

4. แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ภารกิจจังหวัดพะเยา เกี ่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
(12) ด้านการศึกษา   
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 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติและ
รองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     จังหวัดพะเยาเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  

 (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์  
 (3) ปร ับเปล ี ่ยนการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลภาคร ัฐส ู ่ ระบบเป ิด เพ ื ่อให ้ ได ้มา  
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  

    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 

  เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็น    
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    จังหวัดพะเยาเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  

   (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ ่งแวดล้อม พร้อมทั ้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  และการใช้ประโยชน์  ลดความขัดแย้งของ      
การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ     
ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    จังหวัดพะเยา เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพื ่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และ        
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร                 
ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน                       
ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
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      กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
5 กิจกรรมปฏิรูป 
    จังหวัดพะเยา เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา       
ม ุ ่ งความเป ็นเล ิศและสร ้ างข ีดความสามารถในการแข ่ งข ันของประเทศ ปร ับปร ุ งระบ บการศ ึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ  
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 4.2                     
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง                    
ในศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ข้อ 4.1 การลด                 
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด  ช่วงชีวิต 1.1 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต 
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม ่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ประเด ็นพล ังทางส ังคม  3.1 ประชากรไทย                                       
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     จังหวัดพะเยาเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิร ูปที ่ 2 การพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนสู ่การเร ียนร ู ้ฐานสมรรถนะ             
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
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    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   ภารกิจของจังหวัดพะเยา มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 
2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที ่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   ก ิจกรรมปฏ ิร ูปท ี ่  2 การพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอนสู่ การเร ียนร ู ้ฐานสมรรถนะ                
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบ ติดตาม         
ความคืบหน้าในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิร ูปที ่  3 การปฏิร ูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาคร ูและบุคลากร              
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ           
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา และการพัฒนาสมรรถนะคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา                 
ตามความต้องการจำเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือ ครู และ  
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถและ
มีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร 
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อาท ิ  ก า ร ร ่ ว มม ื อ ก ั บ ช ุ ม ช น  ( PLC&CPD:  (Professional Learning Community & Continuous 
Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหาร
การศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และ
การคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

5) ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) แนวคิดของกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พลิกผัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย และภาวะโลกร้อน  
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019    
ที ่ก่อให้เกิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อมแก่หลายประเทศทั่วโลก                      
รวมถึงประเทศไทยนั้น พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารภนำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะชว่ย
ผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลสำเร็จหรือเป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการขับเคลื ่อน                         
การพัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับบริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถ                                 
ของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยซึ่งมีที ่มาจาก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว่ามีที่มาจากความก้าวหน้าและความแพร่หลายของเทคโนโลยี                 
เป็นหลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัย                   
การพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมเพื่อรองรับโอกาส                  
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เท่าทัน ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว่า
จะส่งผลกระทบเชิงลบและเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อประเทศไทยในการที ่จะต้องเร่งแสวงหาแนวทาง                      
ในการแก้ไขรับมือนั ้น พบว่ามาจากแนวโน้มด้านการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความเหลื ่อมล้ำ                      
ด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาสิ ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ซึ ่งจะบั ่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขัน                               
ของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเงื่อนไขท้าทายของมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเสมอภาค  
ในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ ้นเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ                
ที ่ม ีความผันผวนสูง ตลอดจนการพลาดโอกาสที ่จะใช้ประโยชน์จากพลวัตการเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ้น                               
ในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน 
นำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และอาจต้องจมกับปัญหาเรื้อรังที่ฉุดรั้งความก้าวหน้า
ของประเทศในทุกมิติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
  เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหลายดังกล่าว จึงจำเป็นที่ประเทศจะต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพื้นฐานของความเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน                   
เพ่ือก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้ประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเร่ง
เพ่ิมศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
  ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะอันใกล้จะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได ้อย ่างเป ็นร ูปธรรมหากอาศ ัยเพ ียงการม ุ ่งแก ้ไขป ัญหาเฉพาะหน้าหร ือการปร ับเปลี ่ยนแนวทาง                        
การดำเนินงานในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เนื่องจกาการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัต             
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การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน  อีกทั ้งยังไม่เพียงพอสำหรับการรับมือกับ                       
ความเสี ่ยงที ่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหาโอกาสที่จะสร้าง
ผลประโยชน์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้               
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
  พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน (Transformation 
to Hi-Value and Sustainable Thailand)  
  การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์  
เพื่อพลิกแมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation) ภายใต้แนวคิด 
“Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับเปลี่ยนแปลงสามารถ
ปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่าง
ย ั ่งย ืนโดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมต ั ้งแต ่ก ารเปลี ่ยนแปลงในระดับโครงสร ้าง นโยบาย                       
และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งกำหนดทิศทางพัฒนาประเทศให้สอดคล้อง                 
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา                      
แก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั ้งการสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถ                             
ในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทัน
และสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ 
นอกจากน ี ้กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบ ับท ี ่  13 ย ังให ้ความสำค ัญก ับเป ้าหมายการพัฒนาอย ่างย ั ่ งยืน                                      
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมที่ดี                 
ไปยังคนรุ่นต่อไป 
  เพื ่อให ้การขับเคล ื ่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธ ิ ์ตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้                          
ในยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศท้ังหมดตามที่กล่าวข้างต้น การพลิกโฉมประเทศ
ไทยไปสู ่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน หรือ  Hi-Value and Sustainable Thailand”    
โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับ
ศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนเพื่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถ
ปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  องค์ประกอบหลักของการขับเคลื ่อนประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า            
อย่างย่ังยืน (Hi-Value and Sustainable Thailand) 
  เนื ่องด้วยเป้าประสงค์ที ่ต ้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่                   
ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที ่ควงมุ ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13                       
จึงมุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value and 
Sustainable Thailand ในองค ์ประกอบสำค ัญ 4 ประการ ได ้แก ่  1) เศรษฐก ิจม ูลค ่าส ูงท ี ่ เป ็นมิตร                            
กับสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity 
Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้านได้มีการกำหนด “หมุด
หมาย (Milestones)” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการ
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จะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญ
ต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 2570 โดยรายละเอียดของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 

 
 

 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็น แผนหลัก                 
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่ง                   
ความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจของจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้อง    
รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบาย                  
ที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับ                
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ด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบาย       
ที ่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้าง       
ความเข้มแข็งและภูมิคุ ้มกันความมั่นคงภายในสอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั ่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 11) แผนการเสริมสร้าง        
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่      
15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื ่อวันที ่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจของจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง  
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู     
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการเป็น
พลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร                   
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค   
(6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย   (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม               
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทาง
สังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลัก               
ที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วน    
ที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

8) คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ (นางตรีนุช เทียนทอง)       
ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานในกำกับ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคม โดยมอบหลักการทำงาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม      
ราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   1) หลักการทำงาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” 
ภายใต้หลักการ ดังนี้ 
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   T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและการบวน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
   R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคน
ดำเนินการตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 
   U (Unity) หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เรียนและประชาชน 
   S (Student-Centricity)  หมายถ ึ ง  ผ ู ้ เ ร ี ยน เป ็น เป ้ าหมายแห ่ งการพ ัฒนา                  
โดยการทำให้ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากล สอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกั บสำนึก                      
และความเข้าใจในความเป็นไทย 
   T (Technology) หมายถ ึง ความพร ้อมด ้านเทคโนโลยี ท ั ้ งในเช ิงโครงสร ้าง 
(Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาส    
ในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้
ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ทุกประการ 
   2) นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
   ข ้อ 1 การปรบปร ุงหล ักส ูตรและกระบวนการเร ียนร ู ้ ให ้ท ันสม ัย และทัน                 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
   ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน 
   ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแฟลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแฟลตฟอร์ม   
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้     
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา 
   ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มี ระบบ 
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพพร้อมจัด
ทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้
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ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงทุกกลุ ่มเป้าหมาย รวมถึง                
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา                  
มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)      
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
   ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้ร ับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา                
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ    
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู ่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม                     
โดยหน่วนงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้   
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี     
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี                  
ที ่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื ่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรม                         
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส              
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้ าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ   
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 
ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ ้นส่งผลกระทบ    
อย่างนัยสำคัญต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา   
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง 
มากยิ่งขึ้น 
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  3) นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 7 ข้อ ดังนี้ 
   1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง                
ความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง    
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน
เพ่ือให้ได้ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน   
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพื้นที ่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจน  มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที ่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ                
ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ของประเทศ 
   6) การศึกษาตลอดชีว ิต การจัดเรียนรู ้ตลอดชีว ิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย                    
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสม และเต็มศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม   
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรอง
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนา     
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนา 
ที ่ยั ่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื ่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ. 2030       
(พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) 
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อั นเป็นสามเสาหลักของ                     
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การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง         
ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    
ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ   
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศ
ไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับ                 
ที่ 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับชาติเชิงนโยบาย 
(นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  : กรรมการ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก      
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคน   
มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
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   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที ่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู ่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่ม                   
ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ท่ี 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั ่งยืน      
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก                    
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที ่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ       
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของจังหวัดพะเยา มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก 
(Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

10. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับ        
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก
สำคัญ  ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื ่อปวงชน (Education for All) หลักการ            
จ ัดการศึกษา เพื ่อความเท่าเทียมและทั ่วถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา
ที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ 
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คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้
และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได ้ปานกลางและความเหลื ่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส    
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง        
ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ  
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา  กำลังคน               
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 50 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถ          
จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและ
สถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  ความสามารถ และ      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย  จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื ่อการวางแผนการบริหาร            
จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพิ ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ         
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
สู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  2) ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต                 
ที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที ่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ                         
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้       
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรบัปรงุโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
ระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

11. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา  

ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2525 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 

 เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้                
ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ                
การดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั ้งต่อผู ้เร ียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วย                       
ความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                 

(พ.ศ. 2561 - 2540) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอื่น ๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 
12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่ งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั ้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็น                        
ในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศสู ่ความมั ่นคง มั ่งคั ่งและยั ่งยืน ดังนั้น                          
ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคมและ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญ
ในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
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 1. สร้างความเชื ่อมั ่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผู ้เร ียนและประชาชน โดยให้                        
ทุกหน่วยงานนํารูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความโปร่งใส                        
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 2. สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง 
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื ่อมุ ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงของภาคการศึกษาที ่จะก่อให้เกิดประโยชน์                     
ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
  1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย

คุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย ติดตามประเมินผล
การดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ต่อไป 

  1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา 

  1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                      
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

  1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที ่มีอยู ่ในทุกหน่วยงาน                     
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 

เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
  2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการ

เรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั ้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั ้งการเรียนรู้                       
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนํา 

  2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู ้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ           
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด    
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

  2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

  2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรมให้มี                 
ความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู ้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ ่น และ                         
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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  2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย และ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง รวมทั้ง     
มีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

  27 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

  2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ 
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรี ยนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและ
ประชาชน สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟ เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้                         
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
  3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อ 

ไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน 

  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงาน                  
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

  3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ                
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 

 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)                

มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

  4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคน ตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์                   
การพัฒนาประเทศ 

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างซ่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย 
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ให้ครอบคลุมผู ้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู ้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน                          
ที่เก่ียวข้อง 

  4.4 ส ่งเสร ิมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระด ับชาติด ้านอาช ีวศ ึกษา ( V-NET)             
ตามสมรรถนะ ที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐาน สมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency) 

  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Startup) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ    
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

  4.6 เพิ ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการและกำลังแรงงาน            
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถ รองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

  4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการ 
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันสังคมอ่ืน 

  4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง 
มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง
สามารถ นําผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้

 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  5.1 ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนการดำเน ินการตามหล ักเกณฑ์การประเม ินว ิทยฐานะแนวใหม่  

Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ ระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับอาชีวศึกษา 

  5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ                
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

  5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

  5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ     
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น

กลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริม
ความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
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  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย สื่อสาร
ข้อมูลเชื ่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง                    
ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

  6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก ความจำเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
ในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 

  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ให ้ส ่วนราชการ หน ่วยงานในส ังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ น ํานโยบายและจ ุดเน ้นของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                           
โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ คณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 

 4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง    

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
   ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง

เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  
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   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 
ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
     ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ 
และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิ จของมาเลเซียและ
สิงคโปร์ 

13) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ จะให้อำนาจกระทรวงการคลัง  
กู้เงินในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท เพ่ือดำเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที ่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื ่อแก้ปัญหา        
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที ่ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อช ่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ              
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก                 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพื ่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน           
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึง
ช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ
โดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม   
เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
    ภารกิจของจังหวัดพะเยาจัดอยู่ในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  
 
 
 
 

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
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14. แผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

               วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ปร ับปร ุงระบบบร ิหารจ ัดการการศ ึกษาให ้ม ีประส ิทธ ิภาพในการใช ้ทร ัพยากร  
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2. ผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการปล ูกจ ิตสำน ึกท ี ่ถ ูกต ้องเก ี ่ยวก ับความม ั ่นคง และร ู ้ เท ่าท ันต่อ  
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ผ ู ้ เร ี ยนท ุกคนได ้ ร ับโอกาสเข ้ าถ ึ งบร ิการทางการศ ึกษาท ี ่ ม ี ค ุณภาพอย ่ างท ั ่ วถึ ง  
และเหมาะสมกับช่วงวัย 

   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 

8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน      
การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล  
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ   
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา      
    5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา  
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15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
วิสัยทัศน์ 

บูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา               
และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือคุณภาพการศึกษาตลอดช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล             
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

เป้าประสงค์รวม 
 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อย่าง 
มีคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ                   
ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 5. หน่วยงานทางการศึกษามีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
๕. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 
  กลยุทธ์ 
   1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที ่ถูกต้องเพื ่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก               
ของชาติตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
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   1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด , ภัยไซเบอร์ , ภัยพิบัติธรรมชาติ , โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง หลักคิด และ
ทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จติสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนากำลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรมเพื ่อสร ้างขีดความสามารถ                           
ในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 

  2.1 พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในพื ้นที่             
และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล ชุมชน) 

  2.2 ส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม และการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
วิจัยทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะ                     
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

 กลยุทธ์ 
  3.1 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
  3.2 พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ทุกช่วงวัย และสมรรถนะที ่จำเป็นของผู ้ เร ียน ครู                 

และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  3.3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ 
  4.1 ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษาให้ผู ้เร ียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียน              

ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุมพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

   5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

  5.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 
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   6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/ 
บริการประชาชน 
   6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของภาคให้เป็นเอกภาพ เชื ่อมโยงกัน              
เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
   6.3 สร้างนวัตกรรมการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
   6.4 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ เฝ้าระวัง และติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
   6.5 ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน              
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

มาตรการ/จุดเน้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่งเสริมโอกาสในกาเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม) 

- บูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(ภัยจากยาเสพติด ภัยไซเบอร์ โรคอุบัติใหม่) 

- ส่งเสริม การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ              
ที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

- กำกับ ตรวจติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และการดำเนินงานตามนโยบายของกระทวงศึกษาธิการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน                
ในพ้ืนที่และภูมิภาค 

- ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
- ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัย                       

ทางการศึกษา 
- ส่งเสร ิมและพัฒนาเคร ือข ่ายความร ่วมมือการศึกษาอาช ีพระด ับจ ังหวัด                        

กลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาด้านอาชีพในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีพตรงตามความต้องการ                
ของพ้ืนที่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสถานประกอบการ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้และมีทักษะ                     
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
- พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด
และให้เป็นไปตามบริบทและศักยภาพของผู้เรียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู ้ เร ียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียน                      
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุมพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ                 
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

- ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให ้ผ ู ้ เร ียนเข ้าถึง                    
การเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่พิการ ด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ
ให้สามารถเข้ารับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม              

และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/                   
บริการประชาชน 

- ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการเร ียนรู ้ให ้ทั ่วถึงทุกพื ้นที่                                              
ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบอนนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) และออนไลน์  
(On line) 

- จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 62 
 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา 
เป้าหมายการพัฒนา : เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 “พัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม   
มีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมรีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็น
ฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ 
และพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน” 

 ตัวช้ีวัด 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ...../ปี) 
 2. ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) (ร้อยละ....../ปี) 
 หมายเหตุ ปัจจุบันข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2563 ยังไม่สามารถจัดเก็บและ
ประมวลผลได้ เนื่องจากมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ในทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้รับจ้าง ซึ่งไม่สามารถ
กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จได้ ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชนยังไม่ม ีแนวทาง                
ในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ 2564 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานพัฒนาชุมชนยังใช้ข้อมูลความจำเป็น 
(จปฐ.) ประจำปี 2562 ในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน  
 3. จำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน (.......คน/ปี) 

 ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาศักยภาพการค้า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 

 วัตถุประสงค์  
 1. จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
 2. เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐาน 
 3. มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
 4. เกษตรกรมีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย  

 ตัวช้ีวัด : 
1. พ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น (........ไร่/ปี) 
2. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน (.......ไร่/ปี) 
3. จำนวนแปลง/บ่อ/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) (......แปลง/ฟาร์ม

ต่อปี) 
4. จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 
5. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ...../ปี) 
6. ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ......../ปี) 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตทางเกษตร 
 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีองค์ความรู้
เพ่ิมข้ึน 
 3. พัฒนาเกษตรรุ ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที ่ม ีข ีดความสามารถ           
ในการแข่งขัน 
 4. สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ 
 6. ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร        
 7. พัฒนาเกษตรสู่เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง 
 8. สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมแปรรูปที่มีศักยภาพ 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 10. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องของตลาด 
 11. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  เกษตรแปรรูป โดยเพิ่มมูลค่าด้วยการนำเทคโนโยลี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรพรีเมียมที่มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
 12. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป 
 13. พัฒนาช่องทางตลาดเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสรรค์   
  วัตถุประสงค์:  
 1. จังหวัดพะเยาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
 2. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 3. จังหวัดมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 4. รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ชุมชน 
  ตัวช้ีวัด : 

1. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 1/ปี) 
2. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (2,800 คน/ปี) หรือร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น  

(ร้อยละ 1/ปี) 
3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/คน/วันของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น  

(ร้อยละ 1/ปี) 
  กลยุทธ์ : 
 1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
 4. การบริหารจัดการ  
 5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
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  แนวทาง : 
 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว บริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
    2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
    3. พัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    4. พัฒนาการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
    5. ส่งเสริมความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ (การท่องเที่ยว
ชุมชน/การท่องเที่ยวสุขภาพ/การท่องเที่ยวธรรมชาติ/การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น) 
 6. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศอ่ืนๆ 
    7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
 
     แผนงาน 
 แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (ประวัติศาสตร์/ศิลปะ/วัฒนธรรม/ประเพณี/วิถี
ชีวิต/เกษตร/พำนักระยะยาว) 
 แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขภาพ Wellness Tourism (สุขภาพ/ความงาม/แพทย์
แผนไทย) 
 แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน Man-made 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการยุคใหม่ในจังหวัดพะเยา 
 2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดพะเยา 
 3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยา 
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในจังหวัดพะเยา 
 5. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
 
  ตัวช้ีวัด : 
  1. ร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น         
(ร้อยละ 10*ป)ี 
  2. ร้อยละของมูลค่าการค้าวิสาหกิจากขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยาเพิ ่มขึ้น    
(ร้อยละ...../ปี) 
  3. ร้อยละของมูลค่าการค้าการลงทุนในจังหวัดพะเยาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2/ปี) 
  4. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2/ปี) 

  แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลเพื่อรองรับการค้าการลงทุน 
 2. พัฒนาผู ้ประกอบการยุคใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นสามารถขับเคลื ่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
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 3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)วิสาหกิจเพื่อสังคม 
ให้มีศักยภาพโดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า Life Style/OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และหัตถอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ 
 5. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
 7. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างการค้าการลงทุน
ระหว่างกัน 
 แผนงาน 
 แผนงานที่ 1 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน  
 แผนงานที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ        
 แผนงานที่ 3 ยกระดับสินค้าและบริการ  
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
 วัตถุเป้าประสงค์  
 ประชาชนคนพะเยาทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง สังคม    
มีความปลอดภัย มีความม่ันคง ภายในและตามแนวชายแดน 
 ตัวช้ีวัด :      

1. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มข้ึน (ร้อยละ..../ปี) 
2. ร้อยละของคดียาเสพติดเพิ ่มขึ ้น (ร้อยละ 5/ต่อปี) โดยในปี 2563 มีจำนวน 3,076 คดี          

จับ 2,971 ราย ของกลางยาบ้า 320,113.5 เม็ด เปรียบเทียบปี 2564 (ต.ค.2563-14 มิ.ย.64) 
มีจำนวน 2,356 คดี ผู้ต้องหา 2,241 คน ของกลางยาบ้า 11,202,120.5 เม็ด 

3. จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านเฝ้าระวังทั่วไป) มีผลการประเมิน
สถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเป็น (หมู่บ้านเฝ้าระวังทั่วไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด (สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2564) ผลประเมินรอบที่ 1 มีหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยา  
เสพติด จำนวน 513 หมู่บ้านของหมู่บ้านทั้งหมด 820 หมู่บ้าน 

4. อัตราการว่างงานลดลง (ร้อยละ ......./ปี) 
5. จำนวนของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (จำนวน..........แห่ง) 

 แนวทางการพัฒนา 
  1. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
  3. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ มีรายได้ 
  4. พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถประกอบอาชีพและเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้มากข้ึน 
  6. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองให้ตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   7. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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  8. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดน 
  9. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
  10. การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ 
 แผนงาน 
 แผนงานที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
 แผนงานที่ 3 พัฒนาคุณภาพของประชาชน 
     - เด็ก/เยาวชน 
     - ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส 
     - แรงงาน (Up-skil/Re-skil) 
     - ผู้สูงอายุ 
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในด้าน Smart Living หน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

 ประเด็นการพัฒนาที ่ 5 อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม      
อย่างย่ังยืน 
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ตัวช้ีวัด : 
1. จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง (จำนวน............จุด) 

 2. จำนวนวันที ่มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง 
(จำนวน 10 วัน) 
 3. จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  
(จำนวน 100 ชุมชน) 
 4. จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันเพิ่มขึ้น (จำนวน 100 
ชุมชน)   
 5. จำนวนพื้นที่ป่า (ปลูกป่า/ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพ่ิมขึ้น (1,000 ไร่/ปี) 
  6. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (จำนวน 75 แห่ง) 
 7. จำนวนพ้ืนที่พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน (.........แห่ง) 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. สร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ชุมชนให้เกิดพฤติกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ     
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการนำผลผลิต วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากพืชและสัตว์
พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
 5. ส่งเสริมการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร 
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 6. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพ่ือลดการเผาป่าในพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ต่าง ๆ และ   
ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

 แผนงาน 
 แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน  
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

17. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
  จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษา 
- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมาย
แม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา  

- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือลดค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงและอัตรา
การเรียนต่อสูงขึ้น 

- นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยน 
แปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
-  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้
รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลต่อปี ในปี 2562 มีรายได้ 
97,282 บาท อยู่ในลำดับที่ 11 ของภาคเหนือและ
อันดับที่ 49 ของประเทศ  
- จังหวัดพะเยามีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยใน
ปี 2563 มีอัตราประชากรผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
104517 คน คิดเป็นร้อยละ 22.51 ของประชากร
ทั้งหมด  

- ศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดพะเยา                
อยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) ที่สามารถเชื่อมต่อ               
ทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ AC GMS 
BIMSTEC ACMECS ส่งผลให้หน่วยงานทาง  
การศึกษาต้องผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับ
และสนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ในการค้า                
การลงทุน และการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด        

- จังหวัดพะเยาติดกับแนวชายแดนประเทศเพ่ือน
บ้านส่งผลต่อปัญหายาเสพติดและความมั่นคงภายใน 
- รัฐบาลยังไม่ส่งเสริม พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับ
โอกาสด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และ
การค้าชายแดนเท่าท่ีควร 
- การยุบเลิกหน่วยงานทางการศึกษาระดับอำเภอ 
ส่งผลให้การประสานและบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในระดับอำเภอยังไม่สะดวก 
ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบ               
ความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS AC BIMSTEC 
ACMECS CLMVT และโครงการ One Belt One 
Road ของจีนเป็นโอกาสของจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางการบริการและระบบ Logistic ของภูมิภาค
ในภาคเหนือตอนบน เพ่ือขนถ่าย ขยายกิจกรรม
การค้า และการลงทุน การท่องเที่ยว นโยบาย       
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ (NSEC) ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษา
ต้องผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการค้า               
การลงทุน การตลาด และฐานผลิตร่วม สามารถ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยามีจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอ          
ภูซาง ติดกับ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการส่งเสริม ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
การศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย - 
เชียงของ นำมาซึ่งการพัฒนาและเพ่ิมโอกาสด้าน 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษาต้องผลิตและพัฒนา
กำลังคนเพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น 

- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่า
อากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจการพัฒนาท่าอากาศยานพะเยา 
โดยศึกษาความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยว การค้า   
การลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

- กระบวนการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายด้านการศึกษา
ระดับชาติมีความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจำกัดในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของทุกภาค
ส่วน   

- กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เกิดการเลียนแบบ
ที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องวิถีวัฒนธรรมล้านนา 

- วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

- ตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีไม่เพียงพอใน
การรองรับผู้จบการศึกษาสายอาชีพ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

-  จังหวัดพะเยามีมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา   
วิทยาลัยพยาบาล สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน 2 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา รวมถึงการสนับสนุน 
องค์ความรู้ ในการพัฒนาจังหวัดพะเยา 

-จังหวัดพะเยามสีถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลายสามารถ
รองรับการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน 
รวมถึงมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในการเสริมทักษะ
วิชาชีพให้ผู้เรียนในจังหวัดพะเยา   
- จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เนื่องจากเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการอย่างยาวนานและ
ต่อเนื่อง โดยมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ี
สำคัญ อันได้แก่ จารึกเก่าแก่ 113 หลัก วัดพระเจ้า
ตนหลวง วัดลี โบราณสถานเวยีงลอ วัดติโลกอาราม 
ฯลฯ 

- จังหวัดพะเยามีแหล่งเรียนรู้ด้านกลุ่มชาติพันธุ์    
อันได้แก่ ไทลื้อ ม้ง เมี่ยน อาข่า มูเซอ ฯลฯ ซึ่งเป็น
ต้นทุนในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
โครงข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ 
ได้แก่ กว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่มี
พ้ืนที่เป็นอันดับหนึ่ง ของภาคเหนือตอนบนและเป็น
อันดับสามของประเทศ อุทยานแห่งชาติภูซาง 
อุทยานแห่งชาติภูลังกา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
ฯลฯ 
- จังหวัดพะเยามีความสงบ ร่มเย็น ประชาชนอยู่กัน
ด้วยความผาสุก ไม่มีปัญหาอาชญากรรมท่ีรุนแรง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- มีหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา  
การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ  
ของผู้เรียนและชุมชน 
- มีพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์เป็นแกนหลัก      
ในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เข้มแข็ง 
- มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา เพ่ือรองรับ
การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ จำนวน 8 จังหวัด 

 

  

 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- จังหวัดพะเยามีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัด 

- สถานศึกษาสามารถให้บริการทางการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง รองรับทุกกลุ่มประชากร  เนื่องจาก     
มีสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามความสนใจ
ของผู้เรียน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด 

- มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

- มีเครือข่ายครูนักวิจัยและได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย   

- กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชา
สังคม อปท. และภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
มีความเข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง- 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  
- การจัดการเรียนสอนบางส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธ ี 
การสอนเน้นการท่องจำมากกว่าการสอนให้นักเรียนคิด 
วิเคราะห์ 
- ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนเป็นจำนวน
มากส่งผลให้สอนได้ไม่เต็มท่ี 
- ผู้บริหาร คร ูและผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะ        
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- ผู้บริหารบางส่วนมีทักษะทางวิชาการน้อย 
- ผู้ปกครองยังมีค่านิยมให้บุตรหลานเรียนต่อในสาย
สามัญมากกว่าในสายอาชีพ 

-  เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และการดูแลอย่างทั่วถึง  

- ผู้เรียนทุกระดับยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 - เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดวิจารณญาณ       
ในการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสม 

- การขาดแคลนครู คณาจารย์ และบุคลากรในบาง
สาขา ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ขาดประสิทธิภาพ 

- การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดแคลนครูสอนสาขาวิชา
หลักโดยเฉพาะ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และครูไม่ครบชั้น 

- การอาชีวศึกษาขาดแคลนครดู้านวิชาชีพ เนื่องจาก  
ไม่สามารถรับผู้ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์จากผู้ท่ีไม่มี
ใบประกอบวิชาชีพครูได้ 

- ระดับอุดมศึกษาสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในบาง
สาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้งอาจารย์ประจำ
ส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขา   
ยังขาดคณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขาด
ครูและบุคลากรท่ีมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน 

- การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ และครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์  
ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 

- ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่ตีพิมพ์
และยอมรับยังมีจำนวนน้อย 

- การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ    
ยังขาดประสิทธิภาพ 

- ขาดสื่อ เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ทางการศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 -  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน สถาน
ประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษายังทำได้น้อย 
- ประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
ยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

- ระบบข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษายังไม่
ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้ 

- สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพได้ 

 

 
18. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 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 ด้านความมั ่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหา                      
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคาม                    
ไซเบอร์) 
    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝังค่านิยมและ
หลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข น้อมนำเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ  
2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้   /วิขาชีพ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่     
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล  ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)        
3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด,      
ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
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    2. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5) พัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและ    
นอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
และความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน           
ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา และ
พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    3. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” (หลัก) 
    (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                   
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                           
1) การปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื ่องความซื ่อสัตย์ว ินัย คุณธรรม  จริยธรรม                
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3) ช่วงวัยแรงงาน 2.4) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ  3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่     
3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
3.6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21    
4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
สมรรถนะที่จำเป็นของผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6 ) บูรณาการจัดกระบวน       
การเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง     
7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ  
8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม              
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) การลด               
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา 2) การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และ
บทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น 4) การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับ
ครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้
และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย    
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย                      
2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมและ
หลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลาต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลัก
ของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                  
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์   
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    6. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง             
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส                   
1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น                     
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 2.1) ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็ก       
ลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสม 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐ   
เป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ                       
มีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงาน                      
เพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส   
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต 7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมาย
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
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    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด 
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุง
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม        
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   17.2 แผนระดับ 2  
    17.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” (หลัก)  
       (1.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้”     
        - เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมีทักษะ                 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเป้าหมาย ผู ้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที ่จำเป็น                     
ในศตวรรษท่ี 21  
       (1.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                      
ในศตวรรษท่ี 21” 
        - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21                 
1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต                  
1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็น
ครูยุคใหม ่2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบ
การพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู 2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ                 
3.2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสร้าง การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเพิ ่มคุณภาพการศึกษา 3.4) เพิ ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 4) พัฒนาระบบ                   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่น 4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั ่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื ่อการเรียนรู้ดิจ ิทัล           
ที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
        - เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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        - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้    
แบบสะเต็มศึกษา 2) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 4) พัฒนา สมรรถนะ   
ที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 2 
      (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”    
       (2.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”  
        - เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล                 
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเป้าหมาย คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล โดยสร้างเสริม
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม ในสังคมศตวรรษ       
ที่ 21 
       (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
        - แนวทางพัฒนา 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
        - เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ                
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้านร่างกาย                           
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
       (2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” 
        - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
        - เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรู ้และทักษะอาชีพแก่ผู ้ เร ียน         
ให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
        - เป้าหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนัก
ในความสำคัญ ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
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       (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
        - เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต 
เรียนรู้พัฒนา  ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
      (3) แผนแม่บทท่ี 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”   
        - เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการเรื ่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม                           
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       (3.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง                         
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี” 
        - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) ปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
       - เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั ้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติ ตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
       - การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและ
ทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ส่งเสริมกิจกรรม     
สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
      (4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ความม่ันคง”  
       (4.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  
       - เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน  
       - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้                        
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
       (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
        - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้           
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย    
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ 
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       - เป้าหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
       - การบรรลุเป้าหมาย 1) ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับและ
สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
       (4.3) แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง                   
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)        
        - แนวทางพัฒนา 1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       - เป้าหมายที่ 1) ปัญหาความมั ่นคงที่มีอยู ่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด                       
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
       - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
      (5) แผนแม่บทที่ 6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
       (5.1) เป้าหมายระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
        - เป้าหมายที่ 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง               
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  
        - การบรรลุเป้าหมาย ผู ้ เร ียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา                          
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ   
       (5.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   
        - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทางเศรษฐกิจ                  
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 2.1 (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ       
         - เป้าหมาย เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและ     
ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
        - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (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 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ      
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    - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่าย                     
การคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมี
คุณภาพ 2) สร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้ผู ้สูงอายุสามารถ
พ่ึงตนเองด้านรายได ้รวมทั้งเป็นทางเลือกที่สำคัญช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงาน 
    - เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ                 
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบนอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุม  
ทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบ
เปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”  
   (7.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”    
    - เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ       
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (7.2) แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี ่ยนแปลงทั ้งในระดับประเทศและระดับสากล  โดยสอดแทรก                      
ในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
    - เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน                  
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม      
  (8) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
   (8.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    - เป้าหมายที่ 1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที ่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
   (8.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน    
     - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื ่ออำนวยความสะดวก      
ในการให้บริการประชาชน 2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3 ) ปรับวิธี                   
การทำงาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล 
    - เป้าหมาย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน  
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   (8.3) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    - แนวทางพัฒนา 3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ                  
5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน /
โครงการ  
    - เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    - การบรรล ุ เป ้าหมาย สร ้างและพัฒนากลไกการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา                
ให้มปีระสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (8.4) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
กระชับ ทันสมัย 
    - เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 2) ปรับปรุง โครงสร้างและ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
และขีดสมรรถนะองค์กร  
   (8.5) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน               
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ) เสริมสร้างความเข้มแข็ง                                  
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 3 ) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ                      
ทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    - เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมอือาชีพ 
    - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  (9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เป้าหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
    - เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (9.2) แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ 2) ส่งเสริม                   
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    - เป้าหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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    - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม             
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
  (10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
   (10.1) เป้าหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    - เป้าหมายที่ 1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (10.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ                  
ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 3) พัฒนา        
การบังคับใช้กฎหมาย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
    - เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
    - การบรรลุเป้าหมาย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ                         
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
   (11.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    - เป้าหมายที่ 1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี  
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) ผู ้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา                    
มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ     
   (11.2) แผนย่อย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน     
    - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา   องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
    - เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 
 17.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
   เร ื ่องที ่  1. การปฏิร ูประบบการศึกษาและการเร ียนร ู ้โดยรวมของประเทศ                               
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
    ประเด ็นท ี ่  1.1)  การมีพระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ….. และมี                            
การทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดทำแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .....  
     เป้าหมายกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
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    ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดทำข้อเสนอว่าด้วย แผนความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผู้จัดการศึกษา 
       - 4. จ ัดทำข้อเสนอว่าด้วย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและ                    
งบลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
       - 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตามข้อเสนอว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
       - 6. ปร ับปร ุงแก ้ไขกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการจ ัดการศ ึกษา                         
โดยภาคเอกชนตามข้อเสนอว่าด้วยการเพิ ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ                    
การกำกับดูแลที่เหมาะสม 
       - 7. จัดทำและขับเคลื ่อนตามข้อเสนอแนวทางการสร้างและเพ่ิม
สัดส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐ  
      เป้าหมายกิจกรรม มีส่วนร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักแต่ละ
กิจกรรม 
      ประเด็นที ่ 1.3) การขับเคลื ่อนการจัดการศึกษาเพื ่อการพัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดทำดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 
(Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เป้าหมายกิจกรรม ร่วมสร้างตัวชี้วัดเกี ่ยวกับการศึกษาเพื ่อการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
      เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการการดำเนินงานร ่วมกันกับหน่วยงาน                       
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในลักษณะเครือข่าย  
ความร่วมมือ สร้างโอกาสการศึกษากับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่านทางไกล  หรือรูปแบบอ่ืน                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย ปรับบทบาท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน มากกว่าการเป็นผู้จัด 
ทบทวนศักยภาพและการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัต ิในสังกัด  กศน. ให้เป็นองค์กรที ่ม ีประสิทธิภาพ               
ในการจัดกิจกรรมที ่ตอบสนองความต้องการของกลุ ่มเป้าหมายจัดการศึกษาเพื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต             
ในแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนเพิ่มขึ้นมีแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษา     
เพื่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต กำหนดคุณภาพการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาบทบาทของ
สถานีโทรทัศน์และวิทยุ เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีสำหรับ    
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป จัดทำแผนที่ สถานศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดสรรให้เหมาะสมและ  
มีความเชื่อมโยงตามบริบทและความต้องการ  
      เรื่องท่ี 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
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        กิจกรรม - 2. จัดทำแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่1 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดทำระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผล
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำข้อเสนอว่าด้วยระบบการคัดกรอง และร่วมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในหน่วยให้บริการ 
        กิจกรรม - 4. จัดทำแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื ่อมต่อ  (transition 
period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        เป้าหมายกิจกรรม จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื ่อมต่อ 
(transition period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        กิจกรรม - 5. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 4 กระทรวง                  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก                     
4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้าน  
        กิจกรรม - 6. จัดทำข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยก ระดับคุณภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมยกร่างข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับ
คุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก รวมทั้งส่งเสริมครู พ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับ                   
การอบรมพัฒนาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตร์การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
       ประเด็นที ่ 2.2) การสื ่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และร่างคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  
      เรื่องที่ 3  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (สอดคล้อง                             
5  กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
        เป ้าหมายกิจกรรม นักเร ียนยากจนพิเศษและยากจน ได ้ร ับเง ินอ ุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน ในปี
การศึกษา 2/2563 และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
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        เป้าหมายกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้า
ศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
        กิจกรรม - 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
        เป้าหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
        กิจกรรม - 6. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาค                 
ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
        เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเป้าหมายเด็ก
และเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจำตัวประชาชน             
13 หลักที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และสนับสนุนการวิเคราะห์               
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
        กิจกรรม - 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
        เป้าหมายกิจกรรม สำรวจสถานะความเหลื ่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือ                        
ในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั ้งครู ให้กระจายตัวออกไป                  
ในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู  
        เป้าหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ที่มี
ความขาดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู อาจารย์ (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. กำหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและ
พัฒนาครู                   
        ป้าหมายกิจกรรม วิเคราะห์อัตรากำลังในการผลิตและพัฒนาครู  เพื ่อขอ
จัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
        กิจกรรม - 3. จัดทำระบบข้อมูลครูที ่รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และ                        
การคาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  
        เป้าหมายกิจกรรม  มีระบบข้อมูลครู ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การใช้ และการคาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
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        กิจกรรม - 5. จัดทำระบบและกลไกใหม่เพื ่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    
        เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระที่กำหนด              
โดยเน้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
        กิจกรรม - 10. จัดทำระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลัก
สำหรับครูชำนาญการ  
        เป้าหมายกิจกรรม ครูชำนาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และ
เป็นไปตามมาตรฐาน 
        กิจกรรม - 11. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื ่อนเครือข่ายครู  
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
        เป้าหมายกิจกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 
        กิจกรรม - 2. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื ่อน                
วิทยฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู                    
        เป้าหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู ้เร ียน                          
โดยได้ร ับค่าตอบแทนที ่เหมาะสม  รวมทั ้งมีการเลื ่อนและการคงวิทยฐานะ  ที ่สอดคล้องกับคุณภาพ                 
ในการปฏิบัติงาน  
       ประเด ็นที ่  4.4) การพัฒนาผู ้บร ิหารสถานศึกษา เพื ่อยกระดับค ุณภาพ          
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา (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 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมรรถนะ
หลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง (สอดคล้อง                        
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. กำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจของ ก .ค.ศ. โดยเน้นระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                     
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        เป้าหมายกิจกรรม บทบาทและอำนาจหน้าที ่ของ ก.ค.ศ.ที ่มีความชัดเจน และ
สอดคล้องกับภารกิจ  
        กิจกรรม - 5. ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 
        เป้าหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 
      เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ                   
ที่ 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ                     
การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก และการวัด ประเมินผล                         
เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครู       
ในยุคใหม่  
       เป้าหมายกิจกรรม ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด การเรียนรู้ เช ิงรุก                
ได้ ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน   
สื่อ ตัวอย่างรายวิชา เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
       เป้าหมายกิจกรรม จัดตั ้งคลังชุดการสอนสำเร็จรูป รายวิชาเพิ ่มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ครูเข้าถึงเพ่ือนำไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสตูร 
ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
       กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
       เป้าหมายกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ ครูและ
นักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้   
       ประเด็นที ่ 5.2) การจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(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 
       ประเด็นที ่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
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        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาแบบทดสอบ                
ให้ว ัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีค ุณภาพ  โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะที ่คาดหวัง                        
ตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคาถามที่ใช้วัด 
        กิจกรรม - 2.  จ ัดทำข ้อเสนอให ้ม ีการทบทวนและปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การ                
ในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 
        เป ้าหมายกิจกรรม ผู ้ เร ียนได้ร ับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศ ึกษาต่อ                       
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       ประเด็นที่ 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา               
ผ่านการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 
        เป ้าหมายก ิจกรรม สถานศ ึกษาสามารถจ ัดการศ ึกษาไดอย ่างมี คณภาพ 
ประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะ
หลักของผู้เรียน  
         กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนด
ด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษา
นำไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษา
และการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้ร ับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื ่อง 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษา
ของคร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นที่ 5.5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน (สอดคล้อง 
4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและ
รวดเร็ว เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        เป้าหมายกิจกรรม แอพพลิเคชั ่นสำหรับการติดตาม ดูแล คุ ้มครองผู ้ เร ียน                             
ในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ             
ในการใช้ระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตาม
มาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย 
สุขภาพและสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  
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        เป้าหมายกิจกรรม ผู ้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล และคุ ้มครองทั ้งด้าน                      
ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
        กิจกรรม - 5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
      เรื ่องที ่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื ่อบรรลุ เป้าหมาย                             
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำร่างกฎหมายเกี ่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการ  ทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป )เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับ 
การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 4 ด้าน ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ และ  
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
       ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (สอดคล้อง           
1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับให่ 
        เป้าหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการกำกับ หน่วยงานการสนับสนุน และหน่วยงานการปฏิบัติการ  
      เรื ่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. นำผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวล และ
ดำเนินการผูกรวมและนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยการสร้าง    
ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ 
และสื่อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
และได้รับการแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจจน
สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน  
       ประ เด ็ นท ี ่  7 . 2 )  ระบบข ้ อม ู ลสารสน เทศเพ ื ่ อการศ ึ กษา  (Big Data                     
for Education) (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื ่อการศึกษา  (Big Data     
In Education)    
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        เป้าหมายกิจกรรม ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
(Education Management Information System : EMIS) ซึ ่งม ีฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที ่อ ้างอิงจาก       
เลขบัตรประจำตัว ประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได ้
         กิจกรรม  - 2. จัดทำกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
        เป้าหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ      
ทาง   การศึกษา, จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ 
       ประเด็นที ่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล  (digital citizenship)                    
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ 
(media literacy) เพ ื ่อการร ู ้ว ิธ ีการเร ียนรู้  (learning how to learn) ในการเร ียนรู้ ตลอดช ีว ิต ตลอดจน             
การมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื ่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
(สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและ             
การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัลและการรู้เท่า
ทันสื่อของประชาชน, กำหนดสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digital and media literacy) ที่ปรับ
ตาม ความจำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ 
        เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ, คู่มือความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้ เท่าทันสื่อ สำหรับผู้ปกครอง 
นักเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ, ดำเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ให้กับประชาชน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ  
        กิจกรรม - 3. ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย 
        เป้าหมายกิจกรรม  นำร่องการประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่า
ทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล
และ การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก  
     (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมอืง                
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือย 
       เป้าหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีของ
จำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที ่ 2 จัดให้มีการให้ความรู ้ทางด้านการเมืองการปกครอง 
(Political Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
       เป้าหมายกิจกรรม ระดับความรู้วัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครองของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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     (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
      เรื ่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน               
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ 
       เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอำนาจหน้าที่          
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลสำคัญตามมาตรฐาน              
ที่กำหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 3) หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และ
การจัดอันดับของประเทศในด้านต่าง ๆ 4) ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับใช้         
ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 5) หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
      เรื่องที่ 3/ประเด็นที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน                    
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของ
รัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ส่วนราชการมีการจัดทำแผนปฏิร ูปองค์การ โดยมี           
การทบทวน  4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ 
       กิจกรรมที ่ 2/กลยุทธ์ที ่  2  เพิ ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของ                          
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
       เป้าหมายกิจกรรม ดำเนินการตามแผนได้ 100% 
      เรื ่องที ่ 4/ประเด็นที่ 4 กำลังคนภาครัฐมีขนาดที ่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง                      
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการบริการ
สาธารณะที่สำคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       เป้าหมายกิจกรรม กำลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ             
ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิง   
กลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป ้าหมายก ิจกรรม 1)  ภาคร ัฐม ีกำล ั งคนม ีท ักษะและสมรรถนะท ี ่ทัน                    
ต่อการเปลี่ยนแปลงทันสมัย และเป็นสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์กำลังคนสูงอายุ       
ที่มีศักยภาพ 3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ มีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)และมีจ ิตว ิญญาณการเป็นผู ้ประกอบการสาธารณะ  (Public 
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Entrepreneurial Spirit) ม ีกลไกและมาตรการค ุ ้มครองเจ ้าหน ้าท ี ่จากการใช ้อำนาจที ่ ไม ่ เป ็นธรรม                             
โดยผู้บังคับบัญชา 
       กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลังคน     
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเพื ่อให้การใช้
กำลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) ส่วนราชการมีสายงานตำแหน่ง  และระดับสอดคล้องกับ                   
ความจำเป็นของภารกิจภาครัฐ 
      เรื่องท่ี 5/ประเด็นที ่5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคน
เก่งไว้ในภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามา
ทำงานในหน่วยงานของรัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหา
บุคลากรภาครัฐที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถสูง  2) ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สมัคร
งาน 3) มีระบบการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4)  มีระบบการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐ                  
ทุกประเภท 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและ               
มีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมีความเป็น
ธรรมมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มข้น และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ   
ให้ออกจากราชการ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมืออาชีพ   
นักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับสายอาชีพ ช่วงอายุ และพื้นที่ทำงาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน (Induction Training)                                
มีประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets) 3) การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุ้มค่า 
       กิจกรรมที่ 5/กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ                      
นำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 2) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง  การลดตำแหน่ง การย้าย
ตำแหน่ง เป็นต้น 
       กิจกรรมที่ 6/กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่อง               
ในการดำรงตำแหน่ง 
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       เป้าหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง มีโอกาสและ
ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ทำให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์ได้                  
อย่างสูงสุด 
      เรื่องท่ี 6/ประเด็นที ่6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อ                
จัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
     (4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพื ่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
       กิจกรรมที ่ 1/กลยุทธ์ที ่ 1 จัดทำกฎหมายเพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับ                    
การจัดทำร่างกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ประกอบ               
การจัดทำร่างกฎหมายรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
       เป้าหมาย – 
     (5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เรื ่อง/ประเด็นการปฏิรูปที ่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที ่แหล่งกำเนิด          
ให้มีประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการ    
คัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
        เป้าหมาย – 
      (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและ
ในมหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง      
        เป้าหมายกิจกรรม สร้างความตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
      (7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
        เป้าหมายกิจกรรม – 
      (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
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        กิจกรรมที ่ 1/กลยุทธ์ที ่  1 เร ่งสร้างการรับร ู ้และจ ิตสำนึกของประชาชน             
ในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
        เป้าหมายกิจกรรม สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพื่อต่อต้านการทุจริตฯ 
ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้านการป้องปราม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ                
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
        เป้าหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ
และมีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
        เป ้าหมายก ิจกรรม พ ัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหน ่วยงานร ัฐให้                          
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
        กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ      
ไม่พึงกระทำ 
        เป้าหมายกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ 
ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
 17.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ) 
   1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง              
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพื ่อให้คนไทยมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้ร ับความเป็นธรรม            
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน   
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   1.4 เพื ่อรักษาและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน                
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ  
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 94 
 

   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
   2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศาสตร์) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 3) คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย       
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2)  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ 
และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2.3) ส่งเสริมแรงงาน         
ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 3.6) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที ่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถ ใช้งาน     
ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่                  
3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับ  
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1) เพิ ่มโอกาสให้กับกลุ ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ  40                      
ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย 2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ 3 ) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ                  
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    เป ้าหมายระด ับย ุทธศาสตร์  2) การสร ้างความเข ้มแข ็งให ้ เศรษฐก ิจรายสาขา                            
2.5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  3) สร้างคุณภาพสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีลดมลพิษ และ                    
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
    แนวทางการพัฒนา 4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
4.4) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูล                  
ที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน   
    แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคม
และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแต่กต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทาง
สันติวิธีลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
   ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ           
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 3) เพิ่มคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดภารกิจ 
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน  
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร 5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ
ให้เป็นระบบดิจ ิท ัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจ ิท ัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธ ุรกิจของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ (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) รักษา                 
อัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัล
ต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 2.2 ) การพัฒนาเมืองสำคัญ 2.2.1) ส่งเสริม
กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองนศูนย์กลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา    
2.2.4)พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 2.2.5 ) พัฒนาเมืองภูเก็ตและ
เมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 3.1) พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจายผลประโยชน์   
จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชน ในทุกภาค  
การผลิตทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 3.2) พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3.2.3) 
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
 17.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 -2565)  
(สอดคล้อง 7 นโยบาย) 
  นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย ์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูนอย่าง         
สมพระเกียรต ิ     
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ระดับ
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์     
   4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงช ุมชนไทยในต่างประเทศ            
ให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึง
สร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) นำศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมถึงขยายผล            
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงาน                              
ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  
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  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) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
   4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบมีเอกภาพ 
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้
ความสำคัญกับการดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้     
ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่น
แนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่        
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที ่เผยแพร่สู่            
กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศ     
อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีการจัดระบบการศึกษาท่ีเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 

  นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และ
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน    

   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย                               
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติจากภัยทุจริต” 
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   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน
และปฏิเสธ การทุจริต 
  นโยบายที่ 10 :  เสริสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา                   
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
    2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั ่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม           
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   3) ตัวช ี ้ว ัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที ่ม ีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
   4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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ส่วนที ่3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
จังหวัดพะเยา (ฉบับจดัทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการ                       
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของ      
ส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบนั้น  จังหวัดพะเยาได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “คนพะเยาได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามวิถี
ล้านนา ในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
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เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
เป้าประสงค ์
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ   
การธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  2) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือเนตรนารีเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 100) 
  3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็น 
พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมทีส่ร้างภูมิคุ้มกันหรือ     
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100) 
  5) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน    
ในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค ์
 2. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้   
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 73) 
  2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 92) 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1) โครงการส ่งเสร ิม สนับสนุนการดำเน ินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาขอ ง
พระบาทสมเด ็จพระปรเมนทรรามาธ ิบด ี  ศร ีส ินทรมหาวช ิราลงกรณ มหิศรภูม ิพล        
ราชวรางกูรกิต ิส ิร ิสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร         
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” สู่การปฏิบัติ 

  2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน         
  การทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 
  3) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  4) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น” 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที ่พิเศษ  (พื้นที ่สูงพื ้นที่       
ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเลทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
  1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
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  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
  ในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active  
  Learning)  สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
  4) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 
  1) โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  
  2) โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
  3) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
  4) โครงการปลูกฝังคุณธรรมนำใจให้ห่างไกลยาเสพ 

5) โครงการค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื ่อเสริมสร้างภูม ิคุ ้มกัน            
ยาเสพติดสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูซาง   

  6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
  อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
เป้าประสงค ์
 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ                  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (50 : 50) 
  2) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน 
 สังคมศาสตร์ (30 : 70) 
  3) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน 
 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 42) 
  4) ร้อยละของผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2) 
  5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและ                          
 การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 62) 
  6) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ                        
 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) (A1/A2/B2) 
  7) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูล                        
 ความต้องการกำลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพ่ิมข้ึน (30 คน) 
  8) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (10.2 ปี) 
  9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 53) 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 102 
 

  10) ร้อยละของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  
 (ร้อยละ 6) 
  11) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับ 
 ศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (80 คน) 
  12) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน 
 ระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน (80 คน) 
  13) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมขึ้น  
 (ร้อยละ 100) 
  14) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของ 
 สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 68) 
เป้าประสงค ์
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา                
 ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน (32 คน) 
  2) ร้อยละของสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร 
 โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100) 
  3) จำนวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 
 ประเทศเพ่ิมข้ึน (40 หลักสูตร) 
  4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 45) 
  5) จำนวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น  
 (30 หลักสูตร) 
  6) จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 เพ่ิมข้ึน (10 หลักสูตร) 
  7) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน (10 แห่ง) 
  8) ร้อยละของครูอาชีวศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน  
 (ร้อยละ 100) 
  9) ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของ 
 ตลาดงานเพิ่มข้ึน  (ร้อยละ 100) 
  10) ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนสถานประกอบการสมาคม 
 วิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 60) 
เป้าประสงค ์
 3. การวิจ ัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมที ่สร ้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม                        
ทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
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 ประเทศเพ่ิมข้ึน (8 โครงการ) 
กลยุทธ์ 
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ                      
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ 

 สถานประกอบการ 
 5) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น 
 สากล (CEFR)  
 สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะประกอบการ สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
1) โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 

 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา  สำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

  1) โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 
  2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการเรียน  
 การสอนสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0  
 สำหรับครู อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  
เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น                     
ในศตวรรษท่ี21 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ  
 100) 
  2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิต 
 สาธารณะเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  3) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าข้ึนไปที่จัดกิจกรรมสะท้อน                      
 การสร้างวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 100) 
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เป้าประสงค ์
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 

 1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด-5ป ีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 75) 
  2) คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้องจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ                         
 หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  3) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3) 
  4) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                      
 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1.5) 
  5) ประชากรวัยแรงงาน (15–59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10.4) 
  6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 
 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 6) 
  7) จำนวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน  
 (3,100 คน) 
  8) จำนวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทำงานและถ่ายทอด 
 ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน (12 สาขา) 
เป้าประสงค ์
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม /กระบวนการเร ียนรู ้ตามหลักสูตร            
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและ 
 มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 55) 
  2) จำนวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
 และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมข้ึน (420 แห่ง) 
  3) จำนวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา 
 ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน (230 แห่ง) 
  4) จำนวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร                       
 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึน้ (16 แห่ง) 
  5) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก 
 อาเซียน (+3) เพ่ิมข้ึน (22 แห่ง) 
  6) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะ 
 การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 6) 
เป้าประสงค ์
 4. แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน 
 สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้                     
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 ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน (500 แห่ง) 
  2) จำนวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน (35 สื่อ) 
  3) ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 70) 
  4) จำนวนสื่อตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและ 
 เอกชนเพิ่มข้ึน (120 สื่อ) 
  5) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ 
 ให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ (22 ระบบ) 
เป้าประสงค ์
 5. ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
  1) มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรู้ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน                      
 ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ (22 ระบบ) 
  2) มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษาและผู้เรียนที่มี 
 แนวโน้มจะออกกลางคัน (22 ระบบ) 
  3) จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพ่ือการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและ 
 มาตรฐานวิชาชีพจำแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น (60,000 ครั้ง) 
เป้าประสงค ์
 6. ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับ                        
 การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ  
 92) 
  2) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ                     
 ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100) 
  3) ระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะ 
 และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น (ระดับ 5) 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 
  2) โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแล 
 ผู้สูงอายุผ่านกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สำหรับ 
 เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ 
 คิด วิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  5) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
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 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราภาษาล้านนา 
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี ่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีว ิน ัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรม             
ที่พึงประสงค ์
  1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 
  2) โครงการสานสัมพันธ์สายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พหุ 
 วัฒนธรรม 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  1) โครงการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)    
    2) โครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้  
 ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1) โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 
 การศึกษาตลอดชีวิต 
  3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                         
 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555) 

  5) โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  
  6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 ของคร ูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา (พะเยา) 

                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3–5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3–5 ปี เพิ่มข้ึน (98 : 20) 
  2) ประชากรอายุ 6–11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) 
  3) ประชากรอายุ 12–14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน  
 (ร้อยละ 94) 
  4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15–17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ                             
 15–17 ปี เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 92) 
  5) ประชากรวัยแรงงาน (15–59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (10.4 ปี) 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 107 
 

  6) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 เพ่ิมข้ึน (จำแนกตามกลุ่มประเภทของความจำเป็นพิเศษ) (ร้อยละ 80) 
  7) อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสูงขึ้น 
 (ร้อยละ 100/85/55/55) 
  8) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
 (ร้อยละ 85) 
  9) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง (ร้อยละ 1) 
  10) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี  
 (ร้อยละ 100) 
  11) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ/ 
 หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้มีความสามารถพิเศษ)  
 เพ่ิมข้ึน (487 แห่ง) 
  12) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาตามรูปแบบ/หลักสูตร 
 สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึน (487 แห่ง) 
  13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทางกลุ่มที่มี                            
 ความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตาม 
 อัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (2 หลักสูตร) 
  14) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทาง 
 เศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง (ร้อยละ 0.8) 
  15) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                             
 (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
 (ร้อยละ 8) 
  16) จำนวนสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)  
 ลดลง (1 แห่ง) 
เป้าประสงค ์
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,  
 DLTV, ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2) 
  2) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  3) มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน (22 สื่อ) 
เป้าประสงค ์
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื ่อการวางแผน                          
การบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 
ตัวชี้วัด 
  1) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ 
 ให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ (22 ระบบ) 
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  2) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ 
 สารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น (ร้อยละ 4) 
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อ 
 การเรียนการสอนสำหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กที่มีความบกพร่อง 
  2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566   
  3) โครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)  
 จังหวัดพะเยา 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ประจำปี 2566 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1) โครงการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
 
                ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
เป้าประสงค ์
 1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก                       
 ในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก                                   
 ในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความมีคุณธรรมจริยธรรมและการ 
 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90) 
  3) ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม 
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90) 
  4) จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90) 
  5) จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น (245 แห่ง) 
เป้าประสงค ์
 2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม
จริยธรรมและการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ      
 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (249 แห่ง) 
  2) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง 
 คุณธรรมจริยธรรมและการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
 (249 แห่ง) 
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  3) จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้                       
 ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (68 แห่ง) 
  4) จำนวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม 
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (8 สื่อ) 
เป้าประสงค ์
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 (6 งานวิจัย) 
  2) จำนวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่างๆ  
 เพ่ิมข้ึน 
 (2 ฐานข้อมูล) 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนำแนวคิดตาม                   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
  1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสู่สังคม 
  2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  4) โครงการสนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1) โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู ้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
เป้าประสงค ์
 1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น 
 พิเศษอย่างเร่งด่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง (ร้อยละ 3) 
  2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 (ร้อยละ 90) 
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  3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 (ร้อยละ 85) 
  4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียน                         
 ที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น (ร้อยละ 3.3) 
  5) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่ม 
 สถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น (ร้อยละ 90) 
  6) จำนวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน (100 แห่ง) 
  7) อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง (ร้อยละ 0.02) 
เป้าประสงค ์
 2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที ่

ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนเครือข่ายการศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
 การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน (6 แห่ง) 
  2) จำนวนองค์กรสมาคมมูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ 
 สถานศึกษาท้ังของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน (12 แห่ง) 
  3) จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษาสถาบันการศึกษา 
 จำแนกตามระดับประเภทการศึกษาและสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น (12 แห่ง) 
  4) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับรัฐ (22 : 78) 
  5) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย 
 เมื่อเทียบกับรัฐจำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น (25 : 75) 
  6) จำนวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื ่อสร้างแรงจูงใจ         
ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ิมข้ึน (2 แนวทาง) 
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัด 
 การศึกษาของสถานศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัด สพม.พะเยา 
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
 ตามบ้าน 
  2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4  โครงการ/งบประมาณ 

4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน (แผนงานพื้นฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง 

หน่วยงา
น 

สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ 
รับผิดชอ

บ 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2566,2567,2568, 

2569,2570 
(6)  

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการส่งเสรมิ สนับสนุน
การดำเนินงานตาม         
พระราโชบายด้านการศึกษา
ของ พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว สู่การ
ปฏิบัติ   

 กิจกรรมหลัก   

 1)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประกวดผลงานเกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามพระรา
โชบายด้านการศึกษาของ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อบ้านเมือง  
เป็นพลเมืองดีและ 
มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 
และดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 นักเรียนระดับช่วง
ช้ันท่ี 2 - 4 

 ร้อยละของผูเ้รียน              
ที่มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง เป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงและ     
มีคุณธรรม และ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ร้อยละ 100) 

1.0484 
1.0694 
1.0908 
1.1127 
1.1350 

 สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

1 1 11 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

 โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

พระปรเมนทรรามาธิบดี     
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว  
2.) ศึกษาดูงานตามรอยเบื้อง 
พระยุคลบาท และโครงการ
พระราชดำร ิ
 

         

2. โครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรมและ    
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้
ช่ือโรงเรียนสุจรติ) 
 กิจกรรมหลัก สพม.36 
1.) พัฒนาความรู้โครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการ
ทุจริต” โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 
2.) ประชุมชี้แจงการประเมิน 
ITA 

- เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
บุคลากรในโรงเรยีน
และโรงเรียนใน
สังกัด ตระหนักรู้
และเข้าใจการ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ช่ือ
โรงเรียนสุจริต) – 
เพื่อสร้างความรู้

 
 
 
 
 
 
- ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ      
ครูผูร้ับผดิชอบ
โรงเรียนสุจริต 
จำนวน 18 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนสุจริตทราบ
และเข้าใจแนวทาง   
การดำเนินกิจกรรม 

0.1058 
0.108 
0.110 
0.112 
0.115 

สพฐ. สพม.พะเยา
,สพป.พะเยา 
เขต 1 

1 1 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

 โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
ของโรงเรียนสจุริต 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment :    
ITA) ให้แก่โรงเรียน
ต้นแบบและ
โรงเรียนเครือข่าย 
เพื่อพร้อมรับ    
การนิเทศ กำกับ
ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากร  
จำนวน 36 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโรงเรียน
สุจรติ (ร้อยละ 80) 
- ร้อยละของ
โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและ
เครือข่ายที่มีความรู้  
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

 โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กิจกรรมหลัก สพป.พะเยา 
เขต 1 
1.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารโรงเรียนสุจรติ
ต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียน
สุจรติ  
2.) จัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย  
3.) จัดค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” ให้กับนักเรียนแกน
นำโรงเรยีนต้นแบบสุจรติ 
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
  

เพื่อให้นักเรียนแกน
นำโรงเรยีนต้นแบบ
สุจรติ เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 
ตระหนักรู้และ
เข้าใจกระบวนการ
ปลูกฝังในเรื่องการ
ป้องกันการทุจริต 
ในสถานศึกษา 

โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต     
10 % และ
เครือข่ายโรงเรียน
สุจรติ 20%   
จำนวน                  
31 โรงเรียน  

- ร้อยละของ
นักเรียนแกนนำ 
โรงเรียนต้นแบบ
สุจรติ เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 
ตระหนักรู้และ
เข้าใจกระบวนการ 
ปลูกฝังในเรื่อง  
การป้องกัน 
การทุจริต          
ในสถานศึกษา 
(ร้อยละ 100)  
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

 โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

3. โครงการส่งเสรมิสภา
นักเรียนและประชาธิปไตย  
ในโรงเรียน 
 กิจกรรมหลัก สพม.พะเยา 
1.) ส่งเสริมกจิกรรมสภา
นักเรียนและประชาธิปไตย  
ในโรงเรียน 
2.) พัฒนาครูผู้ดูแลสภา
นักเรียน 
3.) พัฒนาสภานักเรียน 
4.) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
แข่งขันสภานักเรยีน 

- เพื่อให้ครูผู้ดูแล 
สภานักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถ
สนับสนุนบทบาท
ของสภานักเรียนได ้
- เพื่อให้นักเรียน 
มีความรู้ ความ
เข้าใจวิถี
ประชาธิปไตยผ่าน
กิจกรรมสภา
นักเรียนและ
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

- โรงเรียน 
ที่เข้าร่วมการ 
แข่งขัน 
โรงเรียนต้น 
แบบสภา 
นักเรียน  
- โรงเรียน 
ที่เข้าร่วม 
การแข่งขัน 
กิจกรรมสภานักเรียน 
ในงานศิลปะ 
หัตถกรรม 
นักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2566
ระดับ สพท 
 

- ร้อยละของครู
ผู้ดูแลสภานักเรยีน  
ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถ
สนับสนุนบทบาท 
ของสภานักเรียนได ้
(ร้อยละ 80) 
- ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจวิถี
ประชาธิปไตยผ่าน
กิจกรรมสภา
นักเรียนและ
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน          
ร้อยละ 80) 
 

0.275 
0.281 
0.286 
0.292 
0.298 

สพฐ. สพม.พะเยา 
 

1 1 1 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กิจกรรมหลัก  
สพป.พะเยาเขต 1 
1.) คัดเลือกประธานสภา
นักเรียน และคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2.) คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 
สภานักเรียนเขตพื้นท่ี
การศึกษาประจำปีการศึกษา 
2565                           

เพื่อให้สภานักเรียน 
มีความเข้มแข็ง 
สำหรับเป็นเวทีฝึก
ทักษะและ
ประสบการณ์ตาม 
วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 

- คณะ 
กรรมการ 
สภานักเรียน 
จำนวน 170 คน  
- ครูที่รับผิดชอบ
งานกิจกรรม 
สภานักเรียน 
โรงเรียน จำนวน    
85 คน 
 

ร้อยละของนักเรียน
ที่ใช้สภานักเรียน
เป็นเวทีฝึกทักษะ
และประสบการณ์
ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
(ร้อยละ 100) 

 สพฐ. สพป.พะเยา
เขต 1 

1 1  

4. โครงการ ประกวดวาดภาพ 
หัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอา
คอร์รัปช่ัน” 
กิจกรรมหลัก  
จัดการประกวดวาดภาพ        
ในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไมเ่อา
คอร์รัปช่ัน” 
 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงภัย
การทุจริต        
คอร์รัปชัน 

สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 70 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาทีม่คีวามรู้ 
ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงภยั   
การทุจริต         
คอร์รัปชัน 
(ร้อยละ 100) 

0.0459 
0.0462 
0.048 
0.049 
0.05 

 

 สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

1 1 11 
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กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชมต่างเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหนง่) 
 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดการแข่งขันสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะ 
ด้านภาษาไทย โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 
2566 
2.) สนับสนุนการนำนักเรียน 
เข้าร่วมแข่งขันสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะ 
ด้านภาษาไทยระดับชาติ                                 

- เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธ ิ
เบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  
ด้านการศึกษา
และพระ
อัจฉริยภาพดา้น
อักษรศาสตร์และ 
ทรงเป็นแบบอย่าง 
แห่งการเรียนรู้ทุก
ด้านและเพื่อเฉลมิ
พระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จ 
พระพระปรเมนทร

- พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทย 
โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 85 โรง 
- พัฒนานักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
– ช้ันมัธยมศึกษาป ี
ที่ 3  
- สนับสนุนสร้าง
ความเข้มแข็งกลุม่
โรงเรียนด้านการ
พัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย 
จำนวน 6 กลุ่ม  

- ร้อยละของ
ครูผูส้อนภาษาไทย 
ที่มีความรู้และ
เทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 95) 
- ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมี
สมรรถนะ
ความสามารถและ
ทักษะด้านภาษาไทย
สูงขึ้น(ร้อยละ 95) 

0.151 
0.154 
0.158 
0.160 
0.164 

สพฐ. สพป.พะเยา
เขต 1 

1 1 1 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

รามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้า
อยู่ห ัเพื่อให้
ครูผูส้อน
ภาษาไทยมีความรู้
และเทคนิค
กระบวนการเรียน
การสอนภาษาไทย 
- เพื่อให้นักเรียนมี
สมรรถนะ
ความสามารถและ
ทักษะด้าน
ภาษาไทยสูงขึ้น 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรแกนนำ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในช้ันเรยีนสู่
ประสิทธิภาพการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
กิจกรรมหลัก 
1.) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย 

เพื่อให้ได้รูปแบบ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีน 5 กลุ่ม
สาระหลัก 

สร้างรูปแบบ       
การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรยีน 5 กลุ่ม
สาระหลัก สำหรับ
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.  

ระดับความสำเร็จ 
ในการสร้างรูปแบบ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรยีน 5 กลุ่ม
สาระหลัก (ระดับ 5) 

0.365 
0.3723 
0.38 
0.39 
0.40  

สพฐ. สพม.พะเยา 1 1 5 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.) ถอดบทเรียนจากโรงเรียน
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net สูง  ใน 5 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
3.) สร้างรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.) ประเมินรูปแบบฯ        
โดยคณะกรรมการประเมิน
รูปแบบ 
5.) จัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ
และเผยแพร่ให้กับโรงเรียน  
ในสังกัด 
6.) นำรูปแบบไปทดลองใช้กับ
โรงเรียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิต่ำ 

พะเยา จำนวน    
18 โรงเรียน 

3. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่านการ
เขียนผ่านการเรยีนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่คุณภาพ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ของ

- เพื่อใหค้รูผู้สอน
ในกลุ่มโรงเรียน
พื้นที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดารมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดั

- จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
อ่านและการเขียน
ผ่านการเรียนรู้เชิง
รุก (Active 

- ร้อยละของ
ครูผูส้อนในกลุ่ม
โรงเรียนพื้นทีสู่งใน
ถิ่นทุรกันดารมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดั

0.2772 
0.283 
0.289 
0.294 
0.30 

 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

1 1 9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กลุ่มโรงเรียนพื้นทีสู่งในถิ่น
ทุรกันดาร 
กิจกรรมหลัก 
1.) การอบรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอ่านและการเขียนผ่าน 
การเรยีนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
2.) จัดทำคู่มือการพัฒนา   
การเรยีนการสอนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่านและ 
การเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
3.) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและ
การเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
4.) จัดค่ายเพิ่มประสิทธิภาพ
การอ่านและการเขียนนักเรียน
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 

กิจกรรม        
การเรยีนรู้      
การสอนอ่านเขียน
ภาษาไทยผ่าน 
การเรยีนรู้เชิงรุก 
(Active 
Learning) 
- เพื่อใหน้ักเรียน
ในกลุ่มโรงเรียน
พื้นที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดารมี
ประสิทธิภาพ     
การอ่านการเขียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 
 

Learning) ให้แก่ 
ครูผูส้อนภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-3 ในกลุ่มโรงเรียน
พื้นที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดาร จำนวน 
50 คน 
- จัดหาสื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ    
การอ่านและ     
การเขียนผ่าน    
การเรยีนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)   
กลุ่มโรงเรียนพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดาร 
จำนวน 12 โรง 
- จัดทำคู่มือ      
การพัฒนาการเรียน       
การสอนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ    
การอ่านและ     
การเขียนผ่าน     

กิจกรรมการเรียนรู้
การสอนอ่านเขียน
ภาษาไทยผ่าน   
การเรยีนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  
(ร้อยละ 80) 
- ร้อยละของ
นักเรียนในกลุม่
โรงเรียนพื้นทีสู่ง   
ในถิ่นทุรกันดาร
ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ    
การอ่านการเขียน
ภาษาไทย 
(ร้อยละ 80) 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

การเรยีนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
กลุ่มโรงเรียนพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดาร 
จำนวน 50 เล่ม 
- จัดค่ายเพิ่ม
ประสิทธิภาพ    
การอ่านและ     
การเขียนนักเรียน
ผ่านการเรียนรู้   
เชิงรุก (Active 
Learning) ให้แก่ 
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
3 ในกลุ่มโรงเรยีน
พื้นที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดาร จำนวน 
80 คน 

4. โครงการพัฒนาทักษะ   
การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย ในเขตพื้นท่ีสูง 
 

เพื่อใหค้รูใน
โรงเรียนเขตพื้นท่ี
สูงให้มีเทคนิค/วิธี
สอน และ

จัดอบรมความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค วิธี
สอน สื่อ นวัตกรรม
พัฒนาการเรียน  

ร้อยละของครผููส้อน
สาระภาษาไทย 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
สูง ท่ีเข้ารับ       

0.13 
0.133 
0.135 
0.138 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

1 1 9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กิจกรรมหลัก 
1.) จัดอบรมสร้าง
ประสบการณ์การสอนอ่าน 
การเขียน ผ่านประสบการณ์
ตรง/สถานการณ์จริงให้ครู
ภาษาไทยช้ัน ป.1-6 ทุกคน 
2.) สร้างพัฒนาและใช้แบบฝึก
การอ่าน การเขียนผ่าน
ประสบการณ์ตรงตาม
ความสามารถของนักเรียน 
3.) พัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน
ภาษาไทย 
4.) นิเทศ ติดตาม การจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ของครู 
5.) ประเมินความสามารถ 
การอ่านออก เขียนได้ 
นักเรียนช้ัน ป.1 อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ช้ัน ป. 2-4  อ่าน 
คิด วิเคราะห์ตามแนวการ
ประเมินผล O-Net ให้กับครู 
ป.5-6 

นวัตกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียน                 
มีทักษะ          
การอ่านออก  
อ่านรู้เรื่อง และ
เขียนได ้

การสอนภาษาไทย 
ให้แก่ครูผูส้อนสาระ
ภาษาไทย โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีสูง 
จำนวน 30 คน 

การอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค วิธี
สอน สื่อ นวัตกรรม
พัฒนาการเรียน  
การสอนภาษาไทย 
(ร้อยละ 80) 

0.141 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

6.) ถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีปฏิบตัิที่
ประสบผลสำเร็จของครผูู้สอน
ภาษาไทย 
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3. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง
ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2566,2567,2568, 
2569,2570 

งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการค่ายคณุธรรม
สัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทย 
ห่างไกลยาเสพติด  
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมนักเรียนและเยาวชน 
สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด           
มีทักษะชีวิต เกิด
ภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชน
พื้นที่จังหวัดพะเยา 
ทั้ง 9 อำเภอ อำเภอ
ละ 50 คน รวม  
450 คน 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนท่ีมีความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของ 
ยาเสพตดิ มีทักษะ
ชีวิตเกิดภูมคิุ้มกันยา
เสพติด (ร้อยละ 80) 

0.5 
0.51 
0.52 
0.53 
0.54  

อว. ม.มจร.วิทยา
เขตพะเยา 

1 1 9 

2. โครงการชุมนุมลูกเสือ  
ต้านภัยยาเสพติด 
 กิจกรรมหลัก 
1.) จัดกิจกรรมชุมนมุลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 
2.) ทบทวนการจัดตั้งหน่วย  

- เพื่อให้ลูกเสือ  
เนตรนารีมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ห่างไกล
จากยาเสพติดด้วย  

- ลูกเสือเนตร   
นารีโรงเรียนละ 
16 คน  
- ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือสามญั 
รุ่นใหญ่โรงเรียน 
ละ 2 คน  
  

- ร้อยละของลูกเสือ 
เนตรนารีที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ห่างไกลจาก
ยาเสพตดิด้วย  

0.472 
0.482 
0.491 
0.501 
0.511 

สพฐ. สพม.พะเยา 1 1 9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี   

(10) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด     
ในสถานศึกษา 
3.) สนับสนุนให้ลูกเสือต้านภัย
ยาเสพตดิขับเคลื่อนกิจกรรม
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  
 

กระบวนการ
ลูกเสือ 
- เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถสนับสนุน
การทำงานตาม
บทบาทของ
ลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

 กระบวนการลูกเสือ 
(ร้อยละ 100) 
- ร้อยละของ
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือท่ีมคีวามรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถสนับสนุน
การทำงานตาม
บทบาทของลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 
ในสถานศึกษา  
(ร้อยละ 100) 

      

3. โครงการ ส่งเสริม
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
กิจกรรมหลัก 
1.) คัดกรองนักเรียน 
2.) ปรับปรุงข้อมูล 
3.) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรตโิรงเรียนท่ีมผีล 
การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
  

เพื่อลดปัญหา 
การแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดและ
อบายมุขท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด  
18 โรงเรียน 

ร้อยละของปัญหา 
การแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดและ
อบายมุขท้ังในและ 
นอกสถานศกึษา
ลดลง (ร้อยละ 80) 

0.1 
0.102 
0.104 
0.106 
0.108  

สพฐ. สพม.พะเยา 1 1 9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการปลูกฝังคุณธรรม
นำใจให้ห่างไกลยาเสพติด 
กิจกรรมหลัก 
1.) สนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษาแต่ละช้ันปีทำ
โครงการหารายไดร้ะหว่าง
เรียน   
2.) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจปัญหายา
เสพติด นันทนาการ 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพ
ติดและมีภมูิคุ้มกัน
ยาเสพตดิ 
 
  

นักเรียน นักศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้า
ร่วมโครงการ 
จำนวน 100 คน 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาเป็นกลุ่ม
เสี่ยงเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพตดิและ 
มีภูมิคุม้กันยาเสพ
ติด (ร้อยละ 100)  

0.1 
0.102 
0.104 
0.106 
0.108 

สอศ. ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา 

1 1 9 

5. โครงการค่ายอบรมทักษะ
และกระบวนการลูกเสือ
วิสามัญเพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับ
นักศึกษา กศน.อำเภอภูซาง 
กิจกรรมหลัก 
จัดค่ายอบรมทักษะและ
กระบวนการลูกเสือวิสามญั
เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กัน     
ยาเสพตดิ  

เพื่อให้นักศึกษา  
มีความรู้ เข้าใจพิษ
ภัยของยาเสพติด 
เกิดภูมคิุ้มกันยา
เสพติด ผ่าน
กระบวนการ
ลูกเสือ 

นักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
นอกระบบ ศูนย์
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย อ.ภูซาง  
จำนวน 80 คน   

ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีความรู้ เข้าใจพิษ
ภัยของยาเสพติด 
เกิดภูมคิุ้มกันยาเสพ
ติด ผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 
(ร้อยละ 100) 

0.0693 
0.071 
0.072 
0.074 
0.076 

กศน. ศูนย์ กศน.                   
อ.ภูซาง 

1 1 9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570(6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(10) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

6. โครงการการรับมือกับภยั
คุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร ์
กิจกรรมหลัก 
จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ (ภัยพิบัตจิาก
ธรรมชาติ ภยัจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์) และแนวทาง
ป้องกันแก่สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรู้เกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบ
ใหม่                      
(ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภยัจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์) และ
แนวทางป้องกัน
แก้ไข 

สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการ
ศึกษา 480 แห่ง 

ร้อยละของนักเรียน 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ        
ภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ (ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์) 
และแนวทางป้องกัน
แก้ไข (ร้อยละ 80) 

0.015 
0.0153 
0.0156 
0.0159 
0.0163 

 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

  9 

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

    3.6546,3.8462, 
3.9224,34.0030, 

4.0873 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการเพิ่มสัดส่วนผูเ้รียน
สายอาชีพ 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดทำข้อมูลด้านการศึกษา 
สายอาชีพเกี่ยวข้อง 
2.) ประชุมชี้แจงสร้าง    
ความเข้าใจนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน      
สายอาชีวศึกษาต่อผูเ้รียน  
สายสามัญศึกษาให้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา         
ทุกสังกัด หน่วยงานทาง         
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผู้ปกครอง โดยใช้กลไก
คณะกรรมการการศึกษาธิการ
จังหวัด 
2.) จัดทำแผนการรับนักเรยีน 
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า  

- เพื่อให้ผู้เรียน
ผู้ปกครอง มีความ
เข้าใจและทัศนคต ิ
เชิงบวกต่อการ
เรียนสายอาชีพ 
- เพื่อเพ่ิมสัดส่วน
ผู้เรยีนอาชีวศึกษา 
ต่อผู้เรียนสาย
สามัญศึกษา 

- จัดทำข้อมูลด้าน
การศึกษาสายอาชีพ
เกี่ยวข้อง   
จำนวน 1 ครั้ง   
- พัฒนาครูแนะแนว
ประจำโรงเรยีนด้าน
เฉพาะด้านอาชีพ 
โรงเรียนละ 1 คน  
- จัดมหกรรมเปดิ
โลกอาชีพ  
จำนวน 1 ครั้ง  
- จัดทำบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างสถาน
ประกอบการกับ
หน่วยงานทางการ
ศึกษา เพื่อรับ 
ผู้เรยีนเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ด้าน
อาชีพ  จำนวน               
1 ครั้ง     

ร้อยละของผูเ้รียน
สายอาชีพเพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ 5) 

2.2975  
2.344 
2.390 
2.438 
2.488 

  

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

2 2 9 

3.) พัฒนาครูแนะแนวประจำ
โรงเรียนด้านเฉพาะด้านอาชีพ  

- จำนวนนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน  
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4.) จัดมหกรรมเปิดโลกอาชีพ
5.) ประชุมร่วมจดัทำบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง
สถานประกอบการกับ
หน่วยงานทางการศึกษา        
เพื่อรับผู้เรียนเข้ารับการ 
ฝึกประสบการณด์้านอาชีพ 
6.) ส่งเสริมให้นักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์อาชีพ 
7.) ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนา
หลักสตูรของอาชีวศึกษา ให้
สอดคล้องกับตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
 

ทั่วไปท่ีเข้าร่วม
โครงการ 1,000 คน 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการการเขียนแผน
ธุรกิจ 
กิจกรรมหลัก 
- จัดอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับองค์ประกอบของ 
แผนธุรกิจ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   
การเขียนแผนธุรกิจ 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียน
แผนธุรกิจ 

นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจ จำนวน
70  คน 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยว 
กับการเขียนแผน
ธุรกิจ  
(ร้อยละ 80) 

0.0235 
0.0240 
0.0245 
0.025 
0.026 

สอศ. ว.เทคนิค
เชียงคำ 

2 2 9 

3. โครงการยกระดับทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน 
กิจกรรมหลัก ว.เกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ และ
มีความรูเ้กี่ยวกับ
การใช้
ภาษาอังกฤษ 
สู่งานอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน 
จำนวน 100 คน 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนท่ีมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ และ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
การใช้ภาษา 
อังกฤษสู่งานอาชีพ 
(ร้อยละ 80) 

0.2991 
0.305 
0.311 
0.318 
0.324  

สอศ. ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา 

2 2 9 

กิจกรรมหลัก ว.เทคนิคพะเยา 
จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อม สู่งานอาชีพ 

เพื่อให้นักศึกษา 
และประชาชน    
มีความรูเ้กี่ยวกับ
การใช้

- นักศึกษา ปวส. 2 
จำนวน 450  คน 
- ประชาชนท่ัวไป 
จำนวน   50 คน 

ร้อยละของนักศึกษา
และประชาชน 
มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
(ร้อยละ 80) 

  สอศ. ว.เทคนิค
พะเยา 

2 2  
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

ภาษาอังกฤษ    
ในงานอาชีพ  

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการ 
กิจกรรมหลัก 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น 
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) 

เพื่อให้ได้หลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา
สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป และ
มีความยืดหยุ่น
หลากหลาย 
เอื้ออำนวยต่อ     
การเรยีนรู้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

พัฒนาหลักสตูร        
3 ระดับ  
- หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
 - หลักสูตร
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  
- หลักสูตร
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

ระดับความสำเร็จ 
ในการพัฒนาหลักสตูร
วิชาชีพระยะสั้น 
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 
ให้มีความยืดหยุ่น 
หลากหลายเอื้ออำนวย
ต่อการจัดการเรียน
การสอน สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี 
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
สถานประกอบการ
ท้องถิ่น (ระดับ 5) 

0.02 
0.0204 
0.0208 
0.0213 
0.0218  

สอศ. ว.เทคโนโลยี
และการ
จัดการปง 

2 2 9 

5. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล 
(CEFR) สู่การยกระดับ

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรยีนจากการ
ทดสอบระดับชาติ 
(O-net) วิชา

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 3 จำนวน  
2,407  คน 

ร้อยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ
มีผลการทดสอบ

0.6479 
0.661 
0.674 
0.688 
0.716 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

2 2 9 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 133 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
กิจกรรมหลัก 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     
ของนักเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนมลัติมเิดีย แบบ
ออนไลน์ ตามกรอบ
มาตรฐานสากล (CEFR) 
 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนในสังกัดให้
สูงขึ้น 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-net) สูงขึ้น
เปรียบเทยีบจากป ี   
ที่ผ่านมา 
(ร้อยละ 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 134 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

6. โครงการพัฒนาแนวคิดและ
เสรมิสร้างทักษะประกอบการ 
สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
กิจกรรมหลัก 
จัดกิจกรรมพัฒนาแนวคิด    
และเสรมิสร้างทักษะ
ผู้ประกอบการ สำหรับเยาวชน
จังหวัดพะเยา   

- เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในการพัฒนา
แนวคิดในการ
แก้ปัญหาโดยใช้
เทคโนโลยี ให้กับ
นิสิต/นักศึกษาใน
จังหวัดพะเยา 
- เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็น
ผู้ประกอบการอย่าง
เข้มข้นให้แก่นิสิต/
นักศึกษา 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 110 คน 
-  โครงการทาง
เทคโนโลยีที่อยู่ใน
รูปแบบของแผนธุรกิจ 
BMC จำนวน 10 
โครงการ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามพึง
พอใจ (ร้อยละ 80) 

0.22 
0.224 
0.229 
0.234 
0.238 

อว. ม.พะเยา 2 2 3 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
ทวิภาคีในสาขาวิชาตาม       
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมหลัก 
1.) สถานศึกษาท่ีเปิดสอน
หลักสตูรอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัดพะเยา  
9 แห่ง ลงนามข้อตกลงใน
ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
สถานประกอบการเพื่อจัด 

เพื่อพัฒนาหลักสตูร
ทวิภาคีในสาขาวิชา
ที่เป็นตาม       
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- สถานศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตร
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัด     
9 แห่ง ลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสตูรทวิภาคี อยา่ง
น้อยสถานศึกษาละ 3 
สาขาวิชา 

ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ผู้ประกอบการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใน
บทบาทหน้าที่ และ
เห็นความสำคัญใน
ความร่วมมือเพื่อผลติ
และพัฒนากำลังคนให้
มีทักษะอาชีพอย่าง
ยั่งยืน (ร้อยละ 100) 

0.25  
0.255 
0.2601 
0.2653 
0.271 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

2 2 9 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 135 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

การเรยีนการสอนในหลักสตูร
ทวิภาคี 
2.) สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการร่วมกันพัฒนา
หลักสตูรทวิภาคีในสาขาวิชา 
ที่เป็นตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- สถานศึกษาพัฒนา
หลักสตูรทวิภาคี      
ในสาขาวิชาที่เป็นตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน      
อย่างน้อย 3 สาขาวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 136 
 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรมหลัก 
จัดการประกวด/แข่งขัน 
คัดเลือกตัวแทนในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับภาค 

เพื่อให้นักเรียนมี
เวทีแสดงออกซึ่ง
ศักยภาพทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ
และ
ศิลปหัตถกรรม 
ในแขนงต่างๆ  
อย่างทั่วถึง ตาม
รายการและเกณฑ์
การแข่งขันที่ 
สพฐ.กำหนด 

นักเรียนในสังกัด 
สพป.พะเยาเขต 1 
เขต 2 และ และ 
 สพม.พะเยา  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันศักยภาพ
ในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกระดับ 

ร้อยละของนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนระดับ
เขตเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันในระดับ
ภาค ไดร้ับรางวลั
เหรียญทอง(ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 และ
อยู่ในระดับ 1 – 10 
ของภาคเหนือ) 

1.5 
1.53 
1.56 
1.59 
1.62 

สพฐ. สพป.พะเยา
เขต 1 สพป.
พะเยาเขต 2 
สพม.พะเยา 

2 2 9 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
การนวดเพื่อสุขภาพ และ  
การนวดทางการกีฬา สำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย  
กิจกรรมหลัก 
1.) พัฒนาหลักสูตรการนวด
เพื่อบำบัด และการนวด
ทางการกีฬาจากองค์ความรู้
ด้านการนวดแผนไทย ฤาษีดดั
ตน และโยคะ โดยบูรณาการ

- เพื่อพัฒนา
หลักสตูรการนวด
เพื่อสุขภาพ และ
การนวดทาง    
การกีฬาจากองค์
ความรู้ ด้านการ
นวดแผนไทย ฤาษี
ดัดตน และโยคะ 
สำหรับกจิกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ สำหรับ

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย     
ไม่ต่ำกว่า 500 คน 
- หน่วยถ่ายทอด
หลักสตูรการนวด
เพื่อสุขภาพ และ    
การนวดทางการ
กีฬา ไม่ต่ำกว่า      
4 หน่วย 

1) ร้อยละ 80 
นักเรียนท่ีได้รับ  
การถ่ายทอดความรู้
หลักสตูร มี     
ความเข้าใจ        
ในความรู้และทักษะ
การนวดเพื่อบำบัด 
และการนวด
ทางการกีฬาจาก
องค์ความรู้ด้าน  
การนวดแผนไทย 

0.97 
0.99 
1.01 
1.03 
1.05 

อว. ม.พะเยา 2 2 9 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 137 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออก
กำลังกาย  
2.) จัดตั้งหน่วยถ่ายทอด
ความรู้หลักสตูร  
3.) ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้นและ   
ตอนปลาย 
- เพื่อเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจและ
เพิ่มสมรรถนะของ
ผู้ที่ต้องการศึกษา
ต่อในด้าน
วิทยาศาสตร์   
การกีฬาหรือ
การแพทย์แผน
ไทย 

ฤาษีดัดตน และ
โยคะ  
(ร้อยละ 80) 
- ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ  
การถ่ายทอดความรู้
หลักสตูร สามารถ
นำความรูไ้ปหา
รายได้เสริมระหว่าง
เรียนได้  
(ร้อยละ 20) 
- ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเลือก
ศึกษาต่อในด้าน
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาหรือการแพทย์
แผนไทย 
(ร้อยละ 5) 
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กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมด้าน IoT ในภาค
การผลิตและการบริการ  
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT  
ในภาคการผลิตและการ
บริการสำหรับเยาวชนจังหวัด
พะเยา   

- เพื่อส่งเสริม
แนวคิดในการใช้
เทคโนโลยี IoT  
ในการพัฒนาภาค
การผลิตและ   
การบริการ 
- เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะของเยาวชน
ในการพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรม
ด้าน IoT 

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรม
ด้าน IoT ในภาค 
การผลิตและ     
การบริการสำหรับ
เยาวชนจังหวัด
พะเยา  2 ครั้ง  
-นิสิต/นักศึกษา     
ที่ร่วมโครงการ     
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามพึง
พอใจ (ร้อยละ 80) 

0.404 
0.412 
0.420 
0.428 
0.437 

อว. ม.พะเยา 2 2 5,7,8,9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพของครูในการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเป็นฐานใน
การเรยีนการสอนและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหมเ่พื่อ
ยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 
สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา  
กิจกรรมหลัก 
1.) สร้างหลักสูตรและเอกสาร
ความรู้การจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้ วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning) ในการ
เรียน  การสอนและสรา้ง
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
2.) ถ่ายทอดและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการ   
จัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Research Based 
Learning) 
 

- เพื่อถ่ายทอด
และพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research 
Based Learning) 
ในการเรียนการ
สอนและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม ่
- เพื่อสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research 
Based Learning) 
ในการเรียน    
การสอนและสร้าง
สิ่งประดิษฐ ์
 

- ครูเข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ำกว่า 200 คน 
- เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 
ไม่ต่ำกว่า 5 
สาขาวิชา 
- เกิดแหล่งเรยีนรู้
จากผลงานการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based 
Learning) ในการ
เรียนการสอนและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ของครูและ
ผู้เรยีน จำนวน  
1 แหล่ง 
 

- ร้อยละของครู
ได้รับการถ่ายทอด
และพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based 
Learning) เพื่อ
นำไปพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
สร้างสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่    (ร้อยละ 
80) 
- ร้อยละของครไูด้
สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน
และสร้าง
สิ่งประดิษฐ ์
 

0.994 
1.014 
1.034 
1.055 
1.076 

อว. ม.พะเยา 2 2 5,6,9 
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 วัตถุประสงค์
ของ 

 ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) 
งบประมา

ณ 
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

 ในการเรียนการสอนและ
สร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ให้
คร ู
3.) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) 
ในการเรียนการสอนและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครู
แต่ละสาขาวิชา 
4.) สร้างแหล่งเรยีนรู้จาก
ผลงานการจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning)          ใน
การเรยีนการสอนและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครู
และผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

คนรุ่นใหม่ของ  
ครูอาชีวศึกษา 
- เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรูจ้าก
ผลงานการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Research 
Based 
learning)       
ในการเรียน              
การสอนและ
สิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ของครู
และผูเ้รียน 

 จัดการเรียนการสอน
และสร้างสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่  (ร้อยละ 
80) 
- ร้อยละของครูและ
ผู้เรยีนได้แสดงผลงาน
การจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based 
Learning) ในการ
เรียนการสอนและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ในแหล่งเรียนรู้ (ร้อย
ละ 80) 

      

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

   7.626,7.779,7.933,8.092
, 8.2678 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 
กิจกรรมหลัก 
1.) สร้างแหล่งเรียนรู้  
จำนวน 9 แห่ง 
2.) กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับ
ผู้สูงอายุเชิงบูรณาการร่วมกับ 
ภาคีเครือข่าย  
3.) กิจกรรมค้นหาและพัฒนา 
แกนนำผู้สูงอายุ ให้มีทักษะ  
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สังคม และสามารถ่ายทอด
องค์ความรู้และภูมิปญัญา 
   

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เห็นคุณคา่ใน
ตนเองมีความรู้ 
สามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง
เบื้องต้นได้และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน 

ผู้สูงอาย ุ 9 อำเภอ 
ในจังหวัดพะเยา 
จำนวน 40,000 คน 

ร้อยละของผูสู้งอายุ
ที่เห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีความรู้ 
สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบื้องต้น
ได้และมสี่วนร่วม 
ในกิจกรรมของ
ชุมชน (ร้อยละ 90) 

7.15 
7.293 
7.44 
7.59 
7.74 

กศน. สนง.กศน.
จังหวัด
พะเยา 

3 3 7 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4.) กิจกรรมการจัดฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสม
สำหรับผู้สูงอายุและสามารถ 
มีรายได้ที่ดูแลตนเองได ้
5.) การจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสุขภาพของ
ผู้สูงอาย ุ

         

2. โครงการสร้างชุมชนการ
เรียนรูเ้พื่อสรา้งความเข้าใจ  
ในผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ 
และการดูแลผู้สูงอายุ ผ่าน
กระบวนการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร 
“จากวัยเด็กสูผู่สู้งวัย” สำหรับ
เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
 

- เพื่อพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้
หลักสตูร “จากวัย
เด็กสูผู่้สูงวัย” 
สร้างความเข้าใจ
ในผู้สูงอายุ สังคม
ผู้สูงอายุและการ
ดแูลผูสู้งอายุของ
เยาวชน 
 

- เยาวชนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
หลักสตูรฯ ไม่ตำ่กว่า 
500 คน 
- ชุมชนการเรียนรู้
ต้นแบบของเยาวชน 
ในการสร้างกิจกรรม
การดูแลผูสู้งอายุ  
ไม่ต่ำกว่า 6 ชุมชน 
 

- ร้อยละของ
เยาวชนท่ีได้รบั   
การถ่ายทอดความรู้
หลักสตูรฯ       
(ร้อยละ 80)  
 

0.73  
0.745 
0.759 
0.774 
0.790 

อว. ม.พะเยา 3 3 7 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กิจกรรมหลัก 
1.) พัฒนาหลักสูตร “จากวัย
เด็กสูผู่้สูงวัย” สร้างความ
เข้าใจในผู้สูงอายุ สังคม
ผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ 
ของเยาวชน 
2.) ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร  
3.) สร้างชุมชนการเรียนรู้
ต้นแบบของเยาวชนในชุมชน
ในการดูแลผู้สูงอาย ุ
4.) สร้างเครือข่ายระหว่าง
เยาวชนจากชุมชนต้นแบบใน
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
ข้างเคียง 

- เพื่อสร้างชุมชน
การเรยีนรู้ต้นแบบ
ของเยาวชนใน
ชุมชนและ
เครือข่ายชุมขน 
ในการสร้าง
กิจกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุท้ังที่อยู่
อาศัยในครอบครัว
และผู้ที่อยู่อาศัย
เพียงลำพัง 
- เพื่อสร้างความ
เข้าอกเข้าใจ และ
ความมีปฎสิัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง
เยาวชนและ
ผู้สูงอาย ุ
- เพื่อพัฒนา
กิจกรรมต้นแบบ
โครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู ้
 

- ผู้สูงอายุได้รับ  
การดูแลจาก
เครือข่ายชุมชน
ต้นแบบไมต่่ำกว่า 
500 คน 

- ร้อยละของ
เยาวชนในชุมชน 
การเรยีนรู้ มีความ
เข้าอกเข้าใจใน
ผู้สูงอายุเพิม่ขึ้น 
(ร้อยละ 90) 
- ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ  
การดูแลจาก
เครือข่ายชุมชน  
การเรยีนรู้ฯ     
(ร้อยละ 90) 

      



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 144 
 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สำหรับเด็กปฐมวยั 
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ          
การคิดวิเคราะห์สำหรับเด็ก
ปฐมวัยให้แก่คร ู

เพื่อให้ครูผูส้อน 
ในระดับปฐมวยัมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัด
ประสบการณ์  
การเรยีนรู้     
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ  
การคิดวิเคราะห์
สำหรับเด็กปฐมวยั 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์     
การเรยีนรู้        
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหส์ำหรับ 
เด็กปฐมวัย ให้แก่
ครูผูส้อนในระดบั
ปฐมวัย สังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  
ในจังหวัดพะเยา 
รวม 60 คน    
จำนวน  1 ครั้ง 
 

ร้อยละของครผููส้อน
ในระดับปฐมวยั
สามารถจัด
ประสบการณ์    
การเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการคิด
วิเคราะหส์ำหรับ 
เด็กปฐมวัย 
(ร้อยละ 80) 

0.13 
0.133 
0.135 
0.138 
0.140 

 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 7,9 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 145 
 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
อัจฉริยภาพดา้นคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
กิจกรรมหลัก 
จัดกิจกรรมค่ายสำหรับผูม้ี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์
และกิจกรรมการเรยีนทางไกล 
 

- เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
- เพื่อให้ครูได้รบั
ประสบการณ์   
ในการจัดกิจกรรม
ค่ายสำหรับผูม้ี
ความสามารถ
พิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร ์
 

- จัดกิจกรรมค่าย
สำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
จำนวน 2 รุ่น 

- นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 60 คน  

ร้อยละของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นท่ีผ่าน    
การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ 
และมเีจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
(ร้อยละ 100) 

0.45 
0.459 
0.468 
0.478 
0.487 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 9 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 146 
 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นให้แก่
ครู ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้องถิ่น
ในระดับหน่วยงานทาง
การศึกษา 
2.) คัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบท่ีมีวิธีปฏิบัติทีด่ีในการ
พัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นไดต้รง
กับบริบทของชุมชุม ท้องถิ่น
และตรงกับความสนใจของ
ผู้เรยีนได้อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ
ในระดับจังหวัด 
 

- เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนา
หลักสตูรท้องถิ่น  
 

- สถานศึกษาท่ี
พัฒนาหลักสตูร
ท้องถิ่นนำหลักสูตร  
สู่กระบวนการเรียน
การสอน 275 แห่ง 
 

- ร้อยละของครูที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูร
ท้องถิ่น (ร้อยละ 80) 

0.3 
0.306 
0.312 
0.319 
0.487 

 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 5 

 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 147 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและ
สถานที่ 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราภาษาล้านนา 
กิจกรรมหลัก 
1.) เสนอช่ือ ผู้ทรงวุฒิ 
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นครู สอน
ภาษาไทยล้านนา 
2.) ร่างหลักสูตรการเรียน
ภาษาไทยล้านนา โดยผู้ทรง
วุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.) รับสมัคร นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษา
หลักสตูร ประกาศนียบตัร 
ภาษาไทยล้านนา 
4.) จัดการเรยีนรู้ภาษาไทย
ล้านนา 
5.) การปริวรรต องค์ความรู้  
สู่การถอดบทเรียนภมูิปัญญา
ปราชญ์ชาวบ้าน  

เพื่อให้มีแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำรา
เรียน และ 
สื่อการเรียนรู้    
ในภาษาล้านนา 

จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 
สื่อตำราเรียน และ
สื่อการเรียนรู ้
ในภาษาล้านนา  
1 แหล่ง 

ร้อยละของนิสติ
นักศึกษา เยาวชน 
ประชาชนท่ีสนใจ 
ในการศึกษา
ภาษาไทยล้านนา   
สามารถเขียน อ่าน 
พูด ภาษาไทย
ล้านนาได้  
(ร้อยละ 80) 

0.365 
0.372 
0.379 
0.387 
0.395 

อว. ม.มจร. 
วิทยาเขต
พะเยา 

3 3 9 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 148 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึงประสงค์   

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการ จิตอาสา       
“ตาวิเศษ” 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs 
และปลูกจิตสำนึกในการ
จัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน
และชุมชนให้แก่นักเรียนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 
2.) จัดทำคู่มือการสร้างวินัย
และการจัดการขยะที่ยั่งยืน 
3.) จัดกิจกรรมจัดบอรด์
รณรงค์ในชุมชน 
4.) กลุ่มโรงเรียนแลกเปลีย่น
เรียนรู้นักเรียนแกนนำ จติ
อาสา “ตาวิเศษ” 
 

- เพื่อให้เกิด
กระบวนการ
เรียนรู้การจดัการ
ขยะ น้ำเสยี ใน
โรงเรียน ชุมชน 
และลดการใช้
พลังงานใน
โรงเรียน 
- เพื่อให้นักเรียน 
มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม 
ในการมีวินัยและ
สร้างจิตสำนึกต่อ
สาธารณะ
ปรับเปลีย่น 
 

1.) จัดฝึกอบรม
เสรมิสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ    
การจัดการขยะตาม
หลักการ 3Rs และ
ปลูกจิตสำนึกในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียนและ
ชุมชน ให้แก่นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 1 ครั้ง 
2.) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
- ช้ันมัธยมศึกษาป ี 
ที่ 2 โรงเรียนละ   
10 คน 

ร้อยละของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน   
ที่มีส่วนร่วมในการ
สร้างจิตสำนึกในการ
บริหารจดัการศึกษา
ตามหลัก 3Rs มาใช้
ในโรงเรียน และ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
(ร้อยละ 80) 

0.994 
1.014 
1.034 
1.055 
1.076 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

3 3 6,9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

 พฤติกรรมหรือ
ความเคยชินใน
การจัดการขยะ 
- เพื่อให้นักเรียน
เป็นต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
- เพื่อให้โรงเรียน
และชุมชนมี
ทิศทางในการ
บริหารจดัการขยะ
มูลฝอยร่วมกัน 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการสานสัมพันธ์
สายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต้ 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
พหุวัฒนธรรม  
กิจกรรมหลัก 
1.) พัฒนาหลักสูตรและ
ถ่ายทอดหลักสูตร “เยาวชน
และพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนเหนือ-ใต้” 
2.) กิจกรรม “ชวนเพ่ือนมา
เที่ยวบ้าน” 
3.) กิจกรรมพัฒนาแกนนำ
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
และชุมชนระหว่างจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และชายแดน
ภาคเหนือ 

- เพื่อพัฒนา
หลักสตูรการ
เรียนรู้ “เยาวชน
และพหุวัฒนธรรม
ในพื้นที่ชายแดน
ภาคเหนือ-ใต้” 
- เพื่อพัฒนา
เครือข่ายเยาวชน
ระหว่างจังหวัด
พะเยาและสาม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
- เพื่อส่งเสริมและ
ปรับเปลีย่น
ค่านิยมของไทย 
ในการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหวา่ง
เครือข่าย 

- เยาวชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพะเยาและ
พื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ได้รับการถ่ายทอด 
ความรู้จาก หลักสตูร
การเรยีนรู้ “เยาวชน
และพหุวัฒนธรรมใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน
เหนือ-ใต้” ไม่ต่ำกว่า 
500 คน  
- เยาวชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพะเยาและ
พื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที ่
เข้าร่วมการถ่ายทอด 
ความรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรม “ชวนเพ่ือน
ไปเที่ยวบ้าน” ไม่ต่ำ
กว่า 100 คน 
 

ร้อยละของเยาวชน
ในเครือข่ายเยาวชน
ระหว่างจังหวัด
พะเยาและสาม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของแต่ละ
ภูมิภาคดีขึ้น 
(ร้อยละ 95) 

0.976 
0.996 
1.016 
1.036 
1.057  

อว. ม.พะเยา 3 3 9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

  - เครือข่ายเยาวชน
ระหว่างจังหวัด
พะเยาและสาม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่ต่ำกว่า          
5 เครือข่าย 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 152 
 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการวัดและประเมินผล
การศึกษานอกระบบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์                   
(E-Exam)      
กิจกรรมหลัก 
1.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
2.) ประเมินรูปแบบฯ  
โดยคณะกรรมการประเมิน
รูปแบบ 
  

เพื่อจัดตั้งศูนย์
สอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

จัดตั้งศูนยส์อบ 
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Exam) รองรับ
นักศึกษา  
จำนวน 400 คน 

ร้อยละความ 
พึงพอใจร้อย 
ของนักศึกษา กศน. 
ได้เข้ารับการสอบ
ประเมินการศึกษา
นอกระบบระดับชาติ  
(N-NET) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Exam)ใกล้บ้าน 
(ร้อยละ 100) 

0.2138 
0.218 
0.223 
0.227 
0.232 

  

กศน. สนง.กศน.
จังหวัด
พะเยา 

3 3 9 
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการจัดทำคลังข้อสอบ
สำหรับการวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ด้านทักษะความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
กิจกรรมหลัก 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

- เพื่อให้ผู้บริหาร
และครมูีความรู้
เกี่ยวกับการสร้าง
ข้อสอบที่มี
คุณภาพและการ
ออกแบบการวัด
และประเมินผล
การเรยีนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
- เพื่อจัดทำคลัง
ข้อสอบสำหรบัวัด
และประเมินผล
การเรยีนรู้ด้าน
ทักษะความรู้ 
ความสามารถและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน           
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  
การออกแบบการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ จำนวน       
1 ครั้ง 
- ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาทุกสังกัด
ในจังหวัดพะเยา 
จำนวน 100 คน 

ร้อยละของจำนวน
เข้าอบรม มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างข้อสอบที่มี
คุณภาพและการ
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูด้้านทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเป็นระบบ 
(ร้อยละ 80) 

0.30 
0.306 
0.312 
0.318 
0.325 

 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 5,7,9 
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กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายครู
นักวิจัยในการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน” 
2.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รายงานความก้าวหน้าของาน 
3.) จัดเวทีนำเสนองาน เพื่อ
เผยแพร ่

- สร้างเครือข่าย 
นักวิจัยในการ
พัฒนานวัตกรรม
การเรยีน 
การสอนเพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
- เพื่อพัฒนาสมรถ
นะครูนักวิจัยใน
การสร้างนวัตกรรม
การเรยีนการสอน
เพื่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
 

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน” 
จำนวน 1 ครั้ง 
- ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ใน
จังหวัดพะเยา 
จำนวน 100 คน 

ร้อยละของครู          
มีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการ
พัฒนานวัตกรรม
การเรยีนการสอน 
(ร้อยละ 80) 

0.668 
0.684 
0.695 
0.709 
0.723 

 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 5,6,9 
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กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการ จัดการเรยีนรูส้ะ
เต็มศึกษา (STEM 
Education) สู่ช้ันเรียน 
กิจกรรมหลัก สพม.พะเยา 
1.) คัดเลือกครดูีเด่นสะเต็ม
ศึกษา 
2.) ขับเคลื่อนการจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้สะเต็มศึกษา 
3.) ประชุมปฏิบัติการ Face 
to Face 
4.) ประชุมปฏิบัติการครู
โรงเรียน 
ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษา STEM Education 
ประจำจังหวัด 

เพื่อให้ครูผูส้อน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
มีความรูม้ีความรู้ 
สามารถจัดการ
เรียนรูส้ะเต็ม
ศึกษา                    
(STEM  
Education)   
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาครูผูส้อน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์         
และเทคโนโลยี   
จำนวน 50  คน 

ร้อยละของครผููส้อน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแกนนำ 
ที่เข้ารับการอบรม 
มีความรูเ้กี่ยวกับ        
การจัดการเรยีนรู้         
สะเต็ม (ร้อยละ 
100) 

0.249 
0.263 
0.276 
0.289  

สพฐ. สพม.พะเยา 3 3 9 

กิจกรรมหลัก สพป.พะเยา 
เขต 1  
สพป.พะเยา เขต 2 
1.) จัดทำระบบข้อมลูสาระ
สนเทศ การจดัการเรียน 
  

เพื่อให้ครูผูส้อน
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์    
และเทคโนโลยี   

ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียน 
ในโครงการ และ
โรงเรียนเครือข่าย   

ร้อยละของครผููส้อน
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความรู้                    

0.407 
0.429 
0.450 
0.4768 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 1  
สพป.พะเยา 
เขต 2 

3 3  
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 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

การสอนกลุม่สาระ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทุกช้ันปีใน
โรงเรียน 
2.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อพัฒนาครู กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลยี face to face  
3.) คัดเลือกครผูู้สอนดีเด่น 

มีความรู้  
ความเข้าใจและ
สามารถ  
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ  
บูรณาการสะเตม็
ศึกษา (STEM  
Education)  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 และ เขต 2 
จำนวน            
219 โรงเรียน  
จำนวน 68 คน 

ความเข้าใจและ
สามารถจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบ
บูรณาการสะเตม็
ศึกษา (STEM  
Education) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 90) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 157 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรเพื่อส่งเสรมิการ 
จัดการศึกษาตามอัธยาศยัและ
การศึกษาตลอดชีวิต 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดประชุมวิชาการ
ประจำป ี
2.) การจัดทำสื่อเพื่อจดั
กระบวน 
การเรยีนรู้และหมุนเวียน    
ในห้องสมุดประชาชน 
3.) การจัดกิจกรรการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (รถห้องสมุด
เคลื่อนที่) 
4.) พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและ
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ประชาชนมีความรู้ 
สำหรับนำไปปรับ
ใช้จัดกิจกรรม
การศึกษาตลอด
ชีวิตในพื้นที่ได้
อย่างมีคุณภาพ 

- ผู้บริหาร กศน. 
อำเภอ  
- ข้าราชการ 
บุคลากรทาง  
การศึกษา 
- บรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน   
จำนวน 27 คน  

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและ
บรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน 
ที่มีความรู้ สำหรับ
นำไปปรับใช้ 
จัดกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิต
ในพื้นที่ได้อย่างมี
คุณภาพ 
(ร้อยละ 90) 

0.318 
0.324 
0.331 
0.338 
0.344  

กศน. สำนักงาน 
กศน. 
จังหวัด
พะเยา  

3 3 9 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 158 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

3. โครงการพัฒนา
กระบวนการนเิทศภายใน  
โดยใช้ชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรยีนการสอนของ
ครูสู่ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมหลัก 
1.) กำหนดเป้าหมายการ 
พัฒนาร่วมกัน 
2.) การออกแบบนวัตกรรม 
ในการพัฒนางาน 
3.) การร่วมสะท้อนคิดเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
4.) ปฏิบัติการจดักิจกรรม 
การเรยีนรู้และสังเกต
กระบวนการปฏิบัติจริง 
5.) สรุปผลเรยีนรู้จาก      
การปฏิบัตินำสู่การวางแผน 
การจัดการเรยีนรู้รอบใหม ่
6.) เริ่มดำเนินการวงรอบใหม่
ของการจัดกิจกรรม 
  

เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ 
และสามารถนำ 
กระบวนการ    
PLC มาพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน
ได ้

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 
134 คน 
- ครูวิชาการ
โรงเรียน จำนวน  
134 คน 
- ครูทุกคน 
- ศึกษานิเทศก์ทุก
คน จำนวน 17 คน 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ 
สามารถ 
นำ กระบวนการ 
PLC มาพัฒนา   
การเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนได้  
(ร้อยละ 100) 

0.1256 
0.1282 
0.1308 
0.1335 
0.1362 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

3 3 5 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 159 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
การครู กศน. เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการครู 
กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หลักสตูรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

เพื่อให้ครู กศน. มี
ความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักสตูรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 
2555) 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 220 คน 

ร้อยละของครู กศน.  
ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักสตูรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
สามารถจัด
การศึกษานอกระบบ
ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 80)  

0.274 
0.279 
0.285 
0.291 
0.297 

กศน. สนง. กศน. 
จังหวัด
พะเยา  

3 3 5 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 160 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

5. โครงการส่งเสรมิ         
การดำเนินการวิจัย          
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ของครู  
กิจกรรมหลัก 
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย  
- จัดอบรมครดู้านการวจิัย 

- เพื่อสังเคราะห์
งานวิจัยในสังกัด
สพป.พะเยา                
เขต 2  
- เพื่อให้ครูมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยในช้ัน
เรียน 

- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์งานวิจัย 
จำนวน 1 ครั้ง 
- จัดอบรมครูดา้น
การวิจัย จำนวน 1 
ครั้ง 
- ครูผู้ช่วยในสังกัด 
สพป.พะเยา เขต 2 
จำนวน 100 คน 

ร้อยละของครผูู้ช่วย
ในสังกัดมีความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยใน
ช้ันเรียน (ร้อยละ 
80) 

0.666  
0.679 
0.693 
0.706 
0.721 

 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

3 3 5,6,9 

6. โครงการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินเพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ด้านการวิจัยและนวตักรรม
การศึกษาของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา  
กิจกรรมหลัก 
สร้างรูปแบบการประเมิน 

- เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
ประเมินเพื่อเพ่ิม
สมรรถนะด้านการ
วิจัยและนวตักรรม  
- เพื่อสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ต้นแบบ ด้านการ
วิจัยและนวตักรรม
การศึกษา  
 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ ไมต่่ำ
กว่า 100 คน 
- ชุมชนการเรียนรู้
ต้นแบบด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
การศึกษา ไมต่่ำกว่า 
2 แห่ง  
 

- ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
หลักสตูร ด้านการ
วิจัยและนวตักรรม
การศึกษา เพิ่มสร้าง
ความเข้าใจด้าน       
การวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษา 
(ร้อยละ 80) 
 

0.55  
0.561 
0.572 
0.584 
0.596 

อว. ม.พะเยา 3 3 5,6,9 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 161 
 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) 
งบประมา

ณ 
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี 

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปู
ประเทศ 

(11) 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะต้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

- เพื่อศึกษาผล 
การดำเนินงาน
ตามรูปแบบการ
ประเมินเพื่อเพ่ิม
สมรรถนะด้าน 
การวิจัยและ 

 - ร้อยละของชุมชน
การเรยีนรู้ต้นแบบ
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม
การศึกษา มี 
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากข้ึน 
(ร้อยละ 90) 

      

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

   14.9763,15.2826,15.577
8, 15.8832, 16.2082 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 162 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคดักรองคน
พิการทางการศึกษาและ   
การใช้/ผลิตสื่อการเรียน   
การสอนสำหรับส่งเสริม    
การอ่านออกเขียนได้ในเด็ก   
ที่มีความบกพร่อง 
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัด
กรองคนพิการทางการศึกษา
และการใช้/ผลติสื่อการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสรมิการอ่าน
ออกเขียนได้ในเด็ก  
ที่มีความบกพร่อง  
  

เพื่อให้ครูและ
บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้ 
แบบคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการ
ทางการศึกษาและ
การใช้/ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ในเด็ก
ที่มีความบกพร่อง
ได้อย่างเหมาะสม 

ครูในสถานศึกษาที ่
มีเด็กนักเรียนพิการ
เรียนร่วม จำนวน 
200 คน 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มคีวามรู้
เกี่ยวกับการใช้แบบ 
คัดกรองตาม
ประเภท 
คนพิการทาง
การศึกษา และ  
การใช้/ผลิตสื่อ 
การเรยีนการสอน 
เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ในเด็ก 
ที่มีความบกพร่อง  
(ร้อยละ 80) 

0.95 
0.97 
0.99 
1.01 
1.03 

สพฐ. ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 
ประจำ
จังหวัด
พะเยา 

4 4 9 
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2. โครงการ พัฒนาการจดั 
การเรยีนการสอนสำหรับ   
คนพิการ ประจำปี 2566   
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมพัฒนาการจัด     
การเรยีนการสอนสำหรับ   
คนพิการ ประจำปี  2566   
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้และวิธีการ
จัดหาสื่อ ครุภณัฑ์ ให้กับ
นักศึกษาคนพิการให้ไดร้ับ 
การพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง 

เพื่อให้ครูผูส้อนคน
พิการและผู้เข้าร่วม
โครงการ  
มีความรูเ้กี่ยวกับ
การจัด 
กระบวนการเรียนรู้
และวิธีการจดัหาสื่อ 
ครุภณัฑ์ ให้กับ
นักศึกษาคนพิการ 
ให้ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพของ
ตนเอง 

- ครูผู้สอนคนพิการ    
จำนวน 25 คน     
- องค์กรนักศึกษา
พิการ จำนวน          
9 คน 
- ผู้ดูแลคนพิการ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง   
จำนวน  9  คน 
- บุคลากร
สนง.กศน.จังหวัด
พะเยา จำนวน        
19 คน 
รวมจำนวน               
62 คน 
  

ร้อยละของครผููส้อน 
คนพิการและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความรูเ้กี่ยวกับ
การจัดกระบวน 
การเรยีนรู้และ
วิธีการจัดหาสื่อ 
ครุภณัฑ์ ให้กับ
นักศึกษาคนพิการ
ให้ได้รับการพัฒนา
ตาม 
(ร้อยละ 100) 

0.0759 
0.0775 
0.0791 
0.0807 
0.0824  

กศน. สนง.กศน.
จังหวัด
พะเยา 

4 4 9 
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3. โครงการ ห้องสมดุของเล่น
และสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดหาของเล่น หนังสือ 
และสื่อการเรียนรูต้่างๆ 
ประกอบห้องสมดุ 
ของเล่นและสื่อสร้างสรรคส์ู่
การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
2.) ให้บริการห้องสมุดของเล่น
และสื่อสร้างสรรค์ และติดตาม
ผลการพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 

1. เพื่อให้มี
ห้องสมุดของเล่น
และสื่อสร้างสรรค์สู่
การพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ  
2. เพื่อให้เด็กพิการ 
ได้รับการส่งเสรมิ
การเล่น 
ที่เหมาะสมและ
ได้รับการส่งเสรมิ
ทักษะพัฒนาการ 
ให้ดีขึ้น 

- สร้างห้องสมุด 
ของเล่นและสื่อ
สร้างสรรคส์ู่การ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ จำนวน             
1 แห่ง สำหรับ 
- เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด
พะเยา จำนวน 
219  คน 
- เด็กพิการเรยีน
ร่วม จำนวน 100 
คน 
- ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง จำนวน 
181 คน รวม 
จำนวน 500 คน 
  

ร้อยละของเด็ก
พิการที่ไดร้ับ     
การส่งเสริม 
การเล่นท่ีเหมาะสม
และได้รับ         
การส่งเสริมทักษะ
พัฒนาการให้ดีขึ้น  
(ร้อยละ 90) 

0.35 
0.357 
0.364 
0.371 
0.379 

สพฐ. ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 
ประจำ
จังหวัด
พะเยา 

4 4 9 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (นักเรียน
พิเศษ) จังหวัดพะเยา 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดประชุม Focus Group  
เตรียมความพร้อมดำเนิน
โครงการ 
2.) สำรวจความต้องการเข้า
ร่วมอบรมของโรงเรียน 
3.) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
คัดกรองและติดตาม
พัฒนาการ 
4.) ทดสอบระบบสารสนเทศ
คัดกรองและติดตาม
พัฒนาการ 
5.) จัดอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับนักเรียนและคร ู
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
ของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้
ความสามารถ และ 
มีทักษะด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน 
และการเขียน  
2. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศคัดกรอง
เบื้องต้นก่อนหมอ
วินิจฉัย และตดิตาม
พัฒนาการ 
ของนักเรียน 

- นักเรียน 50 คน 
- ครู 50 คน 
- ระบบคัดกรอง  
1 ระบบ 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักเรียน
และคร ู
ที่ได้รับการพัฒนา 
(ร้อยละ 80) 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 
1.31 

 อว. ม.พะเยา 4 4 9 
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กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

1. โครงการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนผา่นสมาร์ทโฟน 
ประจำปี 2566 
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให้ความรูด้้านการ
จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา การจัดทำสื่อ 
บทเรียน แบบทดสอบ ใบ
ความรู้ และแบบทดสอบสาระ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย 
ผ่านระบบการเรียนการสอน
ด้วยสมาร์ทโฟน (Smart 
phone) 
  

เพื่อให้บุคลากร
สนง.กศน.จังหวัด
พะเยา ได้รับความรู้
ด้านการจดัทำ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ด้านการศึกษา  
การจัดทำสื่อ 
บทเรียน 
แบบทดสอบ  
ใบความรู้ ผ่าน
ระบบการเรียน  
การสอนผา่นสมาร์ท
โฟน  

พัฒนาบุคลากร
สนง.กศน.จังหวัด
พะเยา จำนวน          
200 คน 

ระดับความสำเร็จ
ในการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนผา่น
สมาร์ทโฟน 
(ระดับ 5) 

0.056 
0.057 
0.058 
0.059 
0.06 

กศน. สนง.กศน.
จังหวัด
พะเยา 

4 4 5,7,8,9 
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กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
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2569,2570(6) 

(7) (8) 
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ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการจัดทำระบบข้อมลู
และสารสนเทศทาง 
การศึกษาระดับจังหวัด 
กิจกรรมหลัก 
1.) ประชุมคณะทำงาน 
วิเคราะหค์วามต้องการและ
ออกแบบเครื่องมือจัดเก็บ
ข้อมูล  
2.) ประชุมชี้แจงการใช้
เครื่องมือจัดเกบ็ข้อมูลแก่ 
คณะจดัเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.) ประชุมคณะทำงาน
ปฏิบัติการ ตรวจสอบ 
ประมวลผลข้อมูล จดัทำ
สารสนเทศทาง การศึกษา  
4.) จัดทำเอกข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษา  

เพื่อให้มีฐานข้อมูล
และสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดบั
จังหวัดที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน ทันต่อ  
การใช้งาน สำหรับ
ใช้ในการวางแผน 
การบริหาร        
จัดการศึกษา        
การติดตาม 
ประเมินและ
รายงานผล 
ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ 
แก่หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องและ 
ผู้สนใจท่ัวไป 

- จัดทำระบบข้อมลู
และสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดบั
จังหวัด 
- จัดทำเอกสารข้อมลู 
สารสนเทศทางการ
ศึกษา จำนวน  100 
เล่ม 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ 
ทางการศึกษา 
ระดับจังหวดั  

(ร้อยละ 95) 

0.0543 
0.0554 
0.0565 
0.0577 
0.0589 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 5,7,8,9 

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

   2.6962,2.7469,2.80
76, 2.8564, 2.9203 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี  

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการ ชุมนุมลูกเสือ 
กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตนเองสู่สังคม 
กิจกรรมหลัก 
จัดกิจกรรมค่ายชุมนมุลูกเสือ 
ให้นักศึกษา กศน. มีความรู ้
ความเข้าใจและเห็น
ความสำคญัและประโยชน์
ของกระบวนการลูกเสือ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อให้นักศึกษา 
กศน. มีความรู้ 
ความเข้าใจและ 
เห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ 
ของกระบวนการ
ลูกเสือ 

นักศึกษาในสังกัด 
กศน.จังหวัดพะเยา 
ทั้ง 9 อำเภอ 
จำนวน 100 คน 
 

ร้อยละของ 
นักศึกษา กศน.           
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจและเห็น
ความสำคญัและ
ประโยชน์ของ
กระบวนการลูกเสือ 
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต          
(ร้อยละ 95) 
 
 

0.1045 
0.1066 
0.1088 
0.1110 
0.1133 

กศน. สนง.กศน.
จังหวัด
พะเยา 
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แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 169 
 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570(6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี  

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม โดยผ่านกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมหลัก 
การประชุมวางแผน 
1. การดำเนินงานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
2. การสำรวจและจัดทำข้อมลู

สารสนเทศกิจกรรมใน
เครื่องแบบ 

3. ฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสตูรผู้กำกับ
ลูกเสือข้ันความรู้เบื้องต้น 
B.T.C 

 

1. เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีแด่ 
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
และน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกำเนดิ
กิจการลูกเสือไทย 
รวมทั้งรำลึกถึง
สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธุ์ 
กรมพระนครสวรรค์      
วรพินิตผู้ทรงสถาป   
นายุวกาชาดไทย  
  
 

ลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ยุว
กาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ จาก
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 
จำนวน 18 
โรงเรียน   

ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษา 
จัดกิจกรรม
สอดคล้อง
มาตรการยกระดับ
คุณภาพการเรยีน 
การสอนลูกเสือ  
เนตรนารี ยุว
กาชาด และผู้
บำเพ็ญประโยชน์ 
ในสถานศึกษา 
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 
 

0.5 
0.51 
0.52 
0.53 
0.54 

 

สพฐ. สพม.พะเยา 5 5 9 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570(6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี  

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

 2. เพื่อให้นักเรียน
เสรมิทักษะ พัฒนา
สติปัญญาและ
ความรู้ เน้น
ความสำคญัในการ
พัฒนาทรัพยากร 
ของเยาวชนให้มี
ระเบียบวินยั เป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตอาสา 
 
 

       

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 171 
 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ป ี

(9) 
ศธ. 
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

3. โครงการ การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
สพม.พะเยา 
1.) การขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.) การนิเทศ ติดตามการจดั
กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่   
การปฏิบัติในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
นักเรียนในสังกัด 
สพม.36 จำนวน  
18 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างถูกต้อง 
(ร้อยละ 80) 
 
 
 

0.195 
0.199 
0.203 
0.207 
0.211 

 
 
 
 
 

สพฐ. 

 
 
 
 
 

สพม.พะเยา 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
9 

กิจกรรมหลัก 
สพป.พะเยา เขต 1 
1.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนเป้าหมายที่ขอรับ 
การประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงและจัดอบรม      
เชิงปฏิบัติการสถานศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษา 
ที่ยังไม่ผ่านการ
ประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
ให้เข้ารับการ
ประเมิน 
 

- โรงเรียนที่ขอรับ
การประเมิน 
เป็นสถานศึกษา
พอเพียง ในสังกัด 

ร้อยละของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูและนักเรียน
แกนนำท่ีมีความรู ้
ความเข้าใจ 

 สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 1 

5 5 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 172 
 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570(6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี  

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการ สนับสนุน
ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดอบรมและศึกษา        
ดูงานตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
คณาจารย์ นิสติ นักเรียน 
และผู้นำชุมชน 
2.) จัดให้คณาจารย์และนิสติ 
ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรยีน
และชุมชน 
 

เพื่อให้คณาจารย์ 
นิสิต นักเรยีน และ
ผู้นำชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- คณาจารย์  
จำนวน 10  รูป/คน 
- นิสิต ทุกช้ันปี 
จำนวน 100 รูป/
คน 
- นักเรียน  
จำนวน  20 คน 
- ผู้นำชุมชน  
จำนวน 50 คน 

ร้อยละของ
คณาจารย์ นิสติ 
นักเรียน และผู้นำ
ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ       
ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ร้อยละ 80) 

0.16   
0.163 
0.165 
0.169 
0.173 

อว. ม.มจร. 5 5 9 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี  

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

5. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคดิ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่                     
การปฏิบัต ิ
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคดิ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่              
การปฏิบัต ิ
 
 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 

ผู้บริหาร  ครู  และ
บุคลากรทาง 
การศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา จำนวน  
2,600 คน 

ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทาง  
การศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา  
มีความรู้       
ความเข้าใจ       
ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(ร้อยละ 80) 

0.3298 
0.3364 
0.3432 
0.3501 
0.3571 

สอศ. ว.เทคนิค
พะเยา 
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แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 174 
 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี  

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

6. โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
กิจกรรมหลัก  
สพป.พะเยา เขต 1 
1.) จัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมสู่
สถานศึกษา 
2.) พัฒนาต่อยอดการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรม
ในสถานศึกษา  
3.) จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
4.) การคัดเลือกนวตักรรม
ด้านการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม 
5.) พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมกับมลูนิธิยุวสถริคุณ 
 

เพื่อให้ผู้บริหารและ
ครูมีความรู้ความ
เข้าใจการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม
สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
ทุกคน ทุกโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 
440 คน  
ที่ยังไม่ผ่านการ
อบรมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
ตามแนวทาง 
ของมูลนิธ ิ
ยุวสถิรคณุ  
- ตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 100 คน 
 
 

ร้อยละของผู้บริหาร
และครูที่มีความรู้ 
ความเข้าใจการ
ดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อย
ละ 80) 

0.12 
0.1734 
0.177 
0.181 
0.184 

 
สพฐ. 

 
สพป.พะเยา 
เขต 1 
 

 
5 

 
5 

 
9 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)   หนา้ 175 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี  

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กิจกรรมหลัก  
สพม.พะเยา 
1.) ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน 
ในสังกัดดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม 
2.) ประกวดโครงงาน
คุณธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหารและ
ครูมีความรู้ความ
เข้าใจการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม
สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนผ่าน
โครงงานคุณธรรมได้ 

โรงเรียนในสังกัด 
ที่เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนคุณธรรม 
จำนวน 28 โรง 

ร้อยละของผู้บริหาร
และครูที่มีความรู้   
ความเข้าใจการ
ดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
ของนักเรียนผ่าน
โครงงานคุณธรรมได้ 
(ร้อยละ 100) 
 

 สพฐ. สพม.พะเยา 5 5 9 
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

1. โครงการปลูกฝังจิตสำนึก 
รักษ์โลก รักษส์ิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดการประชุมสัมมนา 
สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
2.) จัดประกวดคดัเลือกยุวชน 
คนรักษ์โลก พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม/ยุวชนสร้างโลก
สวย    
3.) คัดเลือกต้นแบบโรงเรยีน
ลดขยะ พิทักษ์โลก 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาและ
ผู้ปกครองมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณค่าของทรัพยากร
และความสำคัญ 
ของสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงภาวะอันตราย
ที่เกิดขึ้น 
จากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาค 

- จัดการ
ประชุมสัมมนา 
สร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม  1 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย  
200 คน 
- จัดประกวด
คัดเลือกยุวชนคน
รักษ์โลก พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม/ยุวชน
สร้างโลกสวย  
1 ครั้ง 
- คัดเลือกต้นแบบ
โรงเรียนลดขยะ 
พิทักษ์โลก 1 ครั้ง 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาและ
ผู้ปกครองมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณค่าของ
ทรัพยากรและ
ความสำคัญ 
ของสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงภาวะ
อันตรายที่เกิดขึ้น
จากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค 
(ร้อยละ 90) 
 

0.5185  
0.5289 
0.5395 
0.5503 
0.5613 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

5 5 6,9 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

   
1.9778,2.0173,2.

0565,2.0984, 
2.1397 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

1. โครงการพัฒนาระบบ 
การประกันคณุภาพการศึกษา
และการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก  
ว.เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
จัดอบร มเชิงปฏิบตัิการการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
 

เพื่อให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
และการประเมิน
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ผู้บริหารและครู 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 
จำนวน 50 คน 

ร้อยละของ
ผู้บริหารและครู   
มีความรู้       
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ  
การประกัน
คุณภาพและ    
การประเมิน
ประสิทธิภาพ   
การจัดการศึกษา 
(ร้อยละ 80) 

0.0651 
0.0664 
0.0678 
0.0692 
0.0706 

สอศ. ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา 

6 6 5 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 
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กิจกรรมหลัก  
ว.เทคนิคดอกคำใต ้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี และ
บุคลากร 
ทางการศึกษา  
จำนวน 47 คน 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับ       
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา          
(ร้อยละ 80) 

  สอศ. ว.เทคนิค
ดอกคำใต ้

6 6 
 

  

 

2. โครงการพัฒนาคณุภาพ 
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้วยการ
ขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมหลัก 
สพม.พะเยา 
1.) การวิจัยและพัฒนาระบบ 
การประเมินและประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 

เพื่อให้โรงเรียน 
มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 
ทุกโรงเรียน        
(18 โรงเรียน) 

ร้อยละของ
โรงเรียน 
ในสังกัดที่มีระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง  
(ร้อยละ 80) 

0.106 
0.1082 
0.1104 
0.1126 
0.1149 

 

สพฐ. สพม.พะเยา 6 6 5 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570(6) 

(7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 
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2.) การติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ต้นสังกัดตามกฎกระทรวง 

         

3. โครงการพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษา ด้วย            
การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ระบบการประเมินและ     
การประกันคณุภาพแนวใหม่”  
ให้กับผู้บริหาร ครูงานประกัน
ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วย       
การประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  
 

- เพื่อให ้ผู้บริหาร 
ครูงานประกันฯ 
และผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่อง ระบบการ
ประเมินและการ
ประกันคณุภาพแนว
ใหมเ่พื่อใหผู้้บริหาร
และครูงานประกันฯ 
ระดับปฐมวัยและ
ขั้นพื้นฐานมีความรู้
เรื่อง “การ
ดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง  

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
ระบบการประเมิน
และการประกัน
คุณภาพแนวใหม่”  
ให้กับผู้บริหาร ครู
งานประกันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รวม
โรงเรียนละ 3 คน  
จำนวน 2 รุ่นๆละ  
2 วัน รวม 400 คน 
- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

- ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครูงาน
ประกันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่อง ระบบการ
ประเมินและ    
การประกัน
คุณภาพแนวใหม่ 
(ร้อยละ 80) 
- ร้อยละของ
ผู้บริหารและครู
งานประกันฯ 
ระดับปฐมวัยและ
ขั้นพื้นฐานมีความรู ้

0.2  
0.204 
0.208 
0.212 
0.216 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

6 6 5 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและค่า งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570 (6) 

(7) (8) ชาต ิ20 ปี (9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 
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และการจัดทำรายงาน 
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา” ให้กับผู้บรหิาร
และครูงานประกันฯ ระดบั
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 

ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 และ  
การจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา” 

“การดำเนินงาน
ตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 และ 
การจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา” 
ให้กับผู้บริหารและ
ครูงานประกันฯ 
ระดับปฐมวัยและ
ขั้นพื้นฐาน รวม
โรงเรียนละ 3 คน 
จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 
1 วัน รวม 400 คน 
 

เรื่อง “การ
ดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง ว่า
ด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และ
การจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา” 
(ร้อยละ 80) 
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

1. โครงการส่งเสรมิการมี 
ส่วนร่วมของเครือข่าย     
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการตามบ้าน  
กิจกรรมหลัก 
1.) อบรมสร้างเจตคติทีด่ีต่อ
ในการการดูแลช่วยเหลือ   
คนพิการการจดัการศึกษา 
การจัดสื่อท่ีเหมาะสม       
กับสภาพความพิการ สิทธิ/
โอกาสที่พึงไดร้ับในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร่วมกับ
ผู้ปกครอง เครือข่าย ชุมชน 
และหน่วยงานตา่งๆ  
2.) จัดทำคู่มือการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการแบบองค์
รวม และบทบาทการดูแล 
เด็กพิการในชุมชน 
 

เพื่อให้ผู้ปกครอง 
เครือข่าย ชุมชน 
และหน่วยงานตา่งๆ 
ในการพัฒนาการ 
จัดการศึกษาสำหรับ
เด็กพิการตามบ้าน
ในระยะยาว         

- เด็กพิการ  
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัด
พะเยา จำนวน    
70  คน 
- ผู้ปกครองเด็ก
พิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด
พะเยา จำนวน        
70  คน 
- อาสาสมัคร            
ครู กศน.อำเภอ  
ผู้นำชุมชน ภาคี
เครือข่ายและ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง         
จำนวน 140 คน 
รวม 280 คน 
 

ร้อยละของ
ผู้ปกครอง 
เครือข่าย ชุมชน 
และหน่วยงาน
ต่างๆ      
ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาสำหรับ
เด็กพิการ 
ตามบ้านในระยะ
ยาว (ร้อยละ 80)        

0.4 
0.408 
0.416 
0.425 
0.433 

สพฐ. ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 
ประจำ
จังหวัด
พะเยา 

6 6 1 
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เพื่อเผยแพร่ และใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน
และสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
3.) จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 

         

2. โครงการส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
จัดเวทีรับฟังความคดิเห็น 
จากทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
ในการสร้างการมสี่วนร่วม   
ในการจัดการศึกษา  

เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษาในจังหวัด
พะเยา 

จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจาก       
ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง          
ในการสร้าง       
การมีส่วนร่วม     
ในการจัดการศึกษา 
จำนวน  200 คน    

ร้อยละของครู 
ผู้บริหาร
สถานศึกษาท้ังใน
ระบบและนอก
ระบบ ตัวแทนทุก
ภาคส่วนของสังคม 
มีความรู้ความ
เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีการมสี่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา” (All 
for Education) 
(ร้อยละ 80) 
 

0.225 
0.229 
0.234 
0.238 
0.244 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

6 6 1 
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รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 

    0.9961,1.0156,1.0362 
,1.0568 ,1.0785 

     

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

   31.9270, 32.688, 
33.334, 33.990,34.702 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของ  ตัวชี้วัดและ
ค่า 

งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน สอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เป้าหมายโครงการ เป้าหมาย (หน่วย : ล้านบาท) 
งบประมา

ณ 
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ แผน 

(2) (3) (4) (5) 2566,2567,2568, 
2569,2570(6) 

(7) (8) 
ชาต ิ20 ปี  

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
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ส่วนที่ 5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 การนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นจะต้องอาศัยปัจจัย
สนับสนุนและแนวทางการดำเนินการที ่ช ัดเจนการดำเนินงานโครงการต่างๆ  ภายใต้แผนปฏิบัต ิราชการฯ                  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพกำลังทั้งในด้านบุคลากรงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่าง
องค์กรดังนั้นจังหวัดพะเยาจึงกำหนดกระบวนการที่สำคัญในการนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดในการดำเนินการแปลง
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                 
โดยนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจาปีที ่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมหลักที ่จะนาไปสู่
เป้าประสงค์ท่ีชัดเจนรวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าประสงค์หลัก 
 2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดต้องให้ความสำคัญในการใช้
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) เป็นกรอบในการบริหารงาน 
 3. ดำเนินการชี ้แจงสร้างความรู ้ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา      
(พ .ศ . 2566-2570 ) ให ้บ ุคลากรในหน่วยปฏิบ ัต ิ ได ้ร ับทราบอย ่างช ัดเจนเพ ื ่อการม ีส ่วนร ่วมและสนับสนุน                     
ให้การดำเนินงานตามแผนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ในแต่ละปีให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของทุกหน่วยงานในสังกัดในทุกระดับ 
 5. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) ต้องมี        
การกำหนดทิศทางและกระบวนการที่สำคัญดังนี้ 
  - ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์การประเมินผลสำเร็จและ 
ผลกระทบของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยอาจจำแนกรายไตรมาส 
  - พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570)    
ไปเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โดยนำวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ 
  - สร้างระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพเพื ่อให้ได้ข ้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องเพ่ือการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์ 
  - สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นระบบ 
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวกเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่แม่นยำสาหรับใช้ประโยชน์ในการประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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คณะผู้จัดทำ 
 

 ที่ปรึกษา 
  นางสาวประไพพร  อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  นายสาคร  โห้วงศ์  รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  คณะทำงาน 

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

  บรรณาธิการ 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   ออกแบบ/รูปเล่ม 

  นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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