
 
 

 

คํานํา 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลาวตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจหนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2562 มาตรา 7 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี
การทบทวนภารกิจของตน โดยคํานึงยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.  2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง                    
พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวของ รวมถึงกําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและ
สถานการณอ่ืนประกอบกัน กอรปกกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงาน ของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตาม และประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System 
of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร) ฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  
 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                  กลุมนโยบายและแผน 

 
 
 



 
 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

 
   ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจหนวยงาน และพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน                  
โดยคํานึงยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดาน
ตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง  พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย                    
ความมั่นคงแหงชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวของ รวมถึงกําลังเงิน
งบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาต ินั้น 
 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอด
รับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตาม 
และประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country 
Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารและใช
เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
 ผูเรียนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาคและมีทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในตวรรษ
ที ่21  

พันธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา                  

ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

 3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง                       

ตามศักยภาพของผูเรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 



 
 

 

 4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

คานิยม  
P-STRONG 

 P = Phayao provincial Education Office  : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 S = Service Mind  : จิตมุงบริการ 

 T = Team   : การทํางานเปนทีม 

 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 

 O = Ongoing   : ไมหยุดยั้ง 

 N = Network   : เครือขายความรวมมือ 

 G = Goal    : เปาหมาย 

 “สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนองคกรที่ เขมแข็ง บุคลากรมีจิตมุงบริการ ทํางานเปนทีม                                      

มีความรับผิดชอบ มีเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสูเปาหมายอยางไมหยุดยั้ง” 

เปาประสงครวม 
 1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 2. ผูเรียนมีการศกึษาและเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21  

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 
 1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับ
การเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท 
 2. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 
 3. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียน                         
ในศตวรรษที่ 21 



 
 

 

 5. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
 7. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการได
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ 
 1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตองเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนํา เผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดําริ 
 2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพ 
ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน                    
ชายขอบและแรงงานตางดาว)  
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม                    
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่
และเมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     
การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 
 2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจาก
การลงมือปฏิบัติ 
 3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยู
รวมในสังคมศตวรรษที่ 21 
 4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 
 5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทาง        
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติที่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบ
อาชีพ  



 
 

 

 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
กระบวนการมีสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหผูเรียน
สามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุมเปาหมาย 
 2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดที่เหมาะสมตอ
การเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ  
 1. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
 2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปน
ปจจุบัน และทันตอการใชงาน 
 3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ 
รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4. ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัวไมซ้ําซอน และทันสมัย 
เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 
 5. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงคเฝาระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น                  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังหมด 23,398,430 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,055,994 

1. งบบุคลากร 19,428,882 

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา - 

1.1.1 เงินเดือน   18,048,121 

- อัตราเดมิ - 

- เงินประจําตําแหนงของขาราชการ   181,600 

- เงินอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน 1,199,100 

2. งบดําเนินงาน 1,627,112 

 2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,627,112     

2.1.1 คาตอบแทน (เฉพาะที่จายใหในลักษณะเงินเดือนหรือจายควบกับเงินเดือน) - 

(1) คาเชาบาน 1,627,112 
2.1.2 คาใชสอย  

(1) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม - 

แผนงานพื้นฐาน 2,342,436 

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน (12) 2,342,436 

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   1,950,436 

1.2 คาสาธารณูปโภค 392,000 

2. งบลงทุน (13) - 

2.1 คาครุภัณฑ   - 

2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 



 
 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

รวมงบประมาณโครงการ ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร 2,215,580 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง - 

กลยุทธที่ 1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตองเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนํา เผยแพรศาสตรพระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และแนวทางพระราชดําริ 

- 

-  

กลยุทธที่ 2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาทีม่ีคณุภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/
วิชาชีพ ในเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นท่ีตามตะเขบ็ชายแดน ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว)  

- 

-  

กลยุทธที่ 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอบุัติใหม ฯลฯ) 

- 

-  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

983,300 

กลยุทธที่ 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และ
ภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  

- 

- - 

กลยุทธที่ 2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 

983,300 

1) โครงการการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
 ทางการเรียน สําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 

535,000 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่เสริมสรางความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรูตามแนว 
    ไฮสโคป (High Scope) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา 

448,300 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 769,000 

กลยุทธที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา - 

-  

กลยุทธที่ 2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผาน
ประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

100,000 

1) โครงการการพัฒนาและการสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding 100,000 



 
 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

กลยุทธที่ 3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เทาทัน
และสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 

344,000 

1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 60,000 

2) โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

284,000 

กลยุทธที่ 4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม - 

-  

กลยุทธที่ 5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน ครู        
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

- 

-  

กลยุทธที่ 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติที่ถูกตองดานระเบียบ 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 

315,000 

1) โครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 10,000 

2) โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 191,000 

3) โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ป ยุวกาชาดไทย) 30,000 

4) โครงการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    45,000 

5) โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 9,000 

6) โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา และศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

30,000 

กลยุทธที่ 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรู

และการประกอบอาชีพ  

 

-  

กลยุทธที ่8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - 

-  

กลยุทธที่ 9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 

10,000 

1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

10,000 



 
 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   10,000 

กลยุทธที่ 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   

ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

และกลุมเปาหมาย 

,  

1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กดอยโอกาส (พิการ) 10,000 

กลยุทธที่ 2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและส่ือการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปด     

ที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

- 

-  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  453,280 

กลยุทธที่ 1. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ/

บริการประชาชน 

- 

-  

กลยุทธที ่2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ 
เช่ือมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 

- 

-  

กลยุทธที่ 3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

407,800 

1) โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดพะเยา 
และของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

38,900 

2) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด 

58,800 

3) โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทาํรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

196,580 

4) โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานสงเสริมการศึกษาเอกชน ประจําปงบประมาณ 2564 33,600 

5) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

80,000 

กลยุทธที่ 4. ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัวไม
ซ้ําซอน และทันสมัย เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 

45,400 

1) โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 45,400 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

กลยุทธที่ 5. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงคเฝา
ระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

- 

-  

กลยุทธที่ 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและบุคลากรทาง   

การศึกษาอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

- 

-  
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
   ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                 
หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติ
ราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจหนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของ
ตน โดยคํานึงยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมถึงกําลัง
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี                
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ       
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง                
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเชื่อมโยงขอมูลสูระบบ
ติดตาม และประเมินผลแหงชาติ(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ                
ที่ไดรับจัดสรร) ขึ้น 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารและใช
เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีดําเนินงาน 
   1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย               
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 



 
 

 

กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปาหมายที่ 4 เปาหมาย                      
ดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ทบทวนกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
   3. ทบทวนสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  
 4. แจงกลุมและหนวยในสังกัดจัดทํารายละเอียดงาน/โครงการที่จะดําเนินการ ในปงบประมาณ 2564 
ใหสอดคลองกับสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
 5. จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
 6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ตอศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 7. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ที่ผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สวนที่ 2  
ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดพะเยา 

 1. ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป 

 1.1 ความเปนมา 

 จังหวัดพะเยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงลานนาไทยเปนเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัด
เชียงราย เดิมเปนเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย กอนท่ีจะรวมตัวกันกอตั้งเปนจังหวัดพะเยา
เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแต อดีตกาล จะเห็นไดจากซากของสิ่งกอสรางที่ปรากฏ ตามโบราณสถาน                
ตาง ๆ ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแลวแตแสดงถึงความเจริญทางดานศิลปกรรมไดเปน                 
อยางดีหากยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื่อวา“ภูกามยาว” หรือ“พยาว” กอตั้งข้ึน เม่ือป พ.ศ. 1638 
โดยพอขุนศรจีอมธรรม พระราชโอรสของ กษัตริยแหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1700 -1799) และในยุค
สมัยพอขุนงําเมือง เปนกษัตริย เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุงเรืองมาก มีฐานะเปนเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพ
ยาว” ตอมาในป พ.ศ. 1881 เจาผูครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ไดสมคบกับเจผูครองเมืองนันทบุรี (นาน) ยก
ทัพเขาตีอาณาจักรพยาวเปนเหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรลานนาไทยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในป                      
พ.ศ. 2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเปนมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกลาว สงผลใหเกิดการตอตาน โดยขบถ              
ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ทําใหเมืองพะเยาไดรับผลกระทบไปดวย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยวกอความวุนวายจนกระทั่งเม่ือ
เหตุการณสงบลง เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเปนจังหวัด เรียกวาจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ. 2448 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ใหมีฐานะเปนอําเภอเมือง
พะเยา ตอมาภายหลัง ป พ.ศ. 2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบานเมืองฝายเหนือจึงสั่งให
ยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองนอยแลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ ทําใหอําเภอเมืองพะเยา เปนอําเภอพะเยา อยูในอํานาจ
การปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในป พ.ศ. 2520 ทําใหอําเภอ
พะเยา 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 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา มีที่ตั้ งและอาณาเขตอยู ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 3,959,412 ไร  โดยมีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอําเภอพาน  อําเภอปาแดด  และอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ติดเขตอําเภองาว  จังหวัดลําปาง  และอําเภอสอง  จังหวัดแพร 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอําเภอทาวังผา  อําเภอเมืองนาน  อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
 ทิศตะวันตก ติดเขตอําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 

  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั ้งแต 300-1,500 
เมตร จากระดับน้ําทะเล มีพ้ืนที่ปาไมประมาณ 2,002,110.91 ไร หรือรอยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งปาไมสวนใหญ เปน                 
ปาดงดิบและปาเบญจพรรณ โดยมีพันธุไมที่สําคัญ ไดแก ไมสัก ไมประดู ไมมะคา ไมชิงชา ไมยาง ไมเต็ง  ไมรัง ฯลฯ               
มีเทือกเขาลอมรอบทั้งทางดานทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปนน้ําโอบ
ลอมถือเปนกําแพงตามธรรมชาติและเปนเทือกเขาที่สําคญั อันไดแก ดอยภูลังกา ดอยสันปนน้ํา ดอยแมสุก ดอยขุนแมแฝก 
ดอยขุนแมต๋ําและดอยขุนแมตอม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 

  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบงไดเปน 3 ฤดู คือ 
 ฤดูรอน อยูระหวาง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 
วัดไดประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยูระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกป ในป พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,080.0 มิลลิเมตร 



 
 

 

 ฤดูหนาว อยูระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดในเดือนธันวาคม วัดไดประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสรางพื้นฐาน 

   1) การคมนาคมขนสง 

  โครงสรางพื้นฐานปจจุบันมีรูปแบบการขนสงหลัก 4 รูปแบบ ไดแก ทางบก ทางราง ทางน้ํา      

ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด

เชียงราย ทางทิศใตติดกับจังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนาน ทางตะวันตก         

ติดกับจังหวัดลําปางซึ่งใชเสนทางคมนาคมทางบกเปนหลัก โดยมีเสนทางคมนาคม ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงหลาย

จังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของทั้งสอง

ประเทศสามารถเดินทางติดตอกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเปนการสงเสริมบรรยากาศการคา การลงทุนและ

การทองเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใชเสนทางคมนาคมระหวางจังหวัด

และภายในจังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยามีขอจํากัดในการคมนาคมขนสงเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบก ดังนั้นการคมนาคม 

ขนสงในจังหวัด ถนนจึงมีความจําเปนอยางย่ิง โดยมีเสนทางและสายรอง ดังนี้ 

  สําหรับทางหลวงแผนดินซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสายหลักและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ

จังหวัดพะเยา มีเสนทางที่สําคัญตาง ๆ ไดแก  

  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เปนทางหลวงแผนดิน  สายหลักของ

ภาคเหนือ โดยเริ่มตนจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 120 จาก จังหวัดพะเยา – อ.วังเหนอื จ.ลําปาง – อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 

และสามารถใชเดินทางตอไปยังจังหวัดเชียงใหม 

  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เปนเสนทางโครงขายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงระหวางประเทศเปนทาง

หลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 บริเวณบานแมต๋ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาผานอําเภอดอก

คําใต อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา และสามารถใชเดินทางตอไปยังสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 อ.เชียงของ จังหวัด

เชียงราย 

  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เสนทางดังกลาวผานอําเภอจุน อําเภอ

ปง อําเภอเชียงมวน และเขาสูอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  

  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เปนเสนทางที่แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1091 ผานอําเภอ

เชียงมวน เขาสูอําเภอสอง จังหวัดแพร  

  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคํา เปนเสนทาง

หลักที่ใชในการเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานฮวก อ.ภูซาง จังหวัดพะเยาที่มีการคาชายแดนระหวางไทย – ลาว และ

ไดรับการยกระดับใหเปนจุดผานแดนถาวร อีกทั้งยังเปนเสนทางที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ 

อาทิเชน อุทยานแหงชาติน้ําตกภูซาง ภูชี้ฟา ผาตั้ง เปนตน 



 
 

 

  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1 เปนเสนทางที่แยกจากถนน             

เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริ เวณ อ.ดอกคําใต                  

เปนถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที่อําเภอเชียงมวน เสนทางนี้สามารถชวยยนระยะทาง         

ในการเดินทางจากอําเภอเชียงมวนไปยังอําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเปนเสนทางที่สามารถเดินทาง

ไปสูจังหวัดนานไดสะดวกอีกดวย  
 

 ภาพรวมโครงสรางพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

  สัดสวนของถนนเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการกําหนดเปาหมายของโครงการ โดย World Bank                       

ใชสัดสวนระหวางความยาวของถนน (กม.) กับ พื้นที่ดินหักออกดวยพ้ืนที่ปาไม (ตร.กม.) หรือสัดสวนระหวาง                  

ความยาวของถนน (กม.) กับ จํานวนประชาชน (คน) สําหรับสัดสวนความยาวของถนนตอจํานวนประชาชน                        

ในประเทศอินโดนีเชีย ลาว ฟลิปปนส และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแตป 1995-2003 พบวาประเทศ               

อินโดนิเชียมีสัดสวนความยาวของถนนตอจํานวนประชาชนที่สูง รองลงมาไดแกประเทศจีน ฟลิปปนส ไทย และลาว 

ตามลําดับ ดังรูปที่ ฉ-1 

 จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร คิดเปนรอยละ 

3.7 ของพ้ืนที่ พ้ืนที่จังหวัดพะเยาสวนที่มีสภาพเปนพ้ืนที่ปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.07 ของพ้ืนที่ทั้งหมด                     

หากเปนไปตามเกณฑสัดสวนของถนน 1กิโลเมตร/1 ตารางกิโลเมตรจังหวัดพะเยามี Road Density เพียง 0.69 

กิโลเมตร/ ตารางกิโลเมตร 
 

  2) รถโดยสารสาธารณะ/รถจักรยานยนตสาธารณะ 

  (1) เสนทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพะเยา รวมจํานวน 15 เสนทาง ผูประกอบการขนสง                    

6 ผูประกอบการ และมีจํานวนรถโดยสารประจําทางทั้งหมด 225 คัน 

  (2) รถจักรยานยนตสาธารณะจํานวน 6 อําเภอ ไดแก เมืองพะเยา เชียงมวน แมใจ ดอกคําใต จุน 

และเชียงคาํ รวมจํานวน 15 แหง และมีจํานวนรถจักรยานยนตสาธารณะทั้งหมด 140 คัน 
 

 ปจจุบัน จังหวัดพะเยาไดรับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนของรถที่ตองผานจังหวัดพะเยา

โดยมีแนวโนมของปริมาณรถบรรทกุขนาดใหญ บนเสนทางสายหลัก ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และ เนื่องจาก

รถโดยสารสาธารณะยังไมมีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ การคมนาคมโดยรถสวนบุคคลจึงมีความจําเปนในการเดินทาง      

ซึ่งปริมาณจราจรของจํานวนรถยนตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนบนเสนทางสายรอง และสายยอย 
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 จังหวัดพะเยามีศักยภาพดานพื้นที่ เหมาะที่จะเปนศูนยกลางการคา การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ  
Logistic  และกระจายสินคาสูกลุมประเทศ GMS และกลุม ASEAN  มีจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่เปนจุดพัก
เพ่ือการเดินทางไปทองเที่ยว หรือการกระจายสินคาลงสูสวนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหวางจังหวัดไดสะดวก  จึงเปนโอกาสของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยูบริเวณสวนกลางภาคเหนือตอนบน 2 
ของกลุมจังหวัดที่สามารถเชื่อมตอโครงขายเสนทางที่เอ้ือประโยชนในการคา การลงทุน  การทองเที่ยว  นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปดการคาเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้นจึงตอง
เรงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันทุก ๆดาน  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตั้งแตพื้นที่
ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง ซึ่งจังหวัดพะเยามี ถนนเปนรูปแบบการคมนาขนสงหลัก              
ในจังหวัดพะเยา ถนนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมรูปแบบอ่ืนและเพื่อการรองรับ
การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคตอไป 

 จังหวัดพะเยา ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร นาน 
พะเยา) ที่สามารถเชื่อมตอทั้งดานเสนทางและบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความรวมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS ผานทางจุดผอนปรนบานฮ
วก ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง ซึ่งปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรแลวเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดยเปนชุมชนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รองรับเศรษฐกิจการคาชายแดน ดานการ
เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) 
อาศัยอัตลักษณทางดานวัฒนธรรมไทยลื้อในพ้ืนที่ กอปรกับการสงเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ใหมีศักยภาพในการ
สงออก เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาดานเศรษฐกิจชายแดน การคาชายแดน สงเสริมการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงและ                  โลจิสติกส     

 ดวยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาจุดผานแดนถาวรบานฮวกเปน
นโยบายสําคัญที่ตองเรงดําเนินการพัฒนาพื้นที่  เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปนจุดผานแดนถาวรและการ
เชื่อมโยงดานการคา การลงทุน การทองเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 



 
 

 

2555 เห็นชอบใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป.ลาว เพื่อปรับปรุงและกอสรางถนน ซึ่งสํานักงานความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. ไดลงนามในสัญญาใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและกอสรางถนนชวงบานฮวก (จ.พะเยา) - 
เมืองคอบ - เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบบานปากคอบ – บานกอนตื้น ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วงเงินงบประมาณ 1,390 ลานบาท ดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2562 ซึ่งเม่ือดานประเพณีบานปางมอน เมืองคอบ  
แขวงไชยะบุลี ไดรับการยกระดับเปนดานสากลแลวจะสงผลใหมูลคาการคา การลงทุนชายแดนเพ่ิมข้ึน รวมทั้ง
กระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กอใหเกิดการเชื่อมโยงดานการคา การลงทุน การทองเที่ยวและ
วัฒนธรรม ระหวางประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะตองมีการพัฒนาความพรอมในทุกดานเพ่ือใหมีความเหมาะสม
และเกิดการเชื่อมโยงระหวางกัน 

 1.4 การเช่ือมโยงกับกลุมประเทศใน ASEAN และ GMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 ภ า ย ใ ต ก ร อบคว ามร ว ม มื อท า ง เ ศรษฐ กิ จอนุ ภู มิ ภ า คลุ ม น้ํ า โ ข ง  (GMS) จั งห วั ด พะ เ ย า 
มีพ้ืนที่ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บานฮวก ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับ 
เมืองคอบแขวงไชยะบุลี ซึ่งเปนจุดผอนปรนทางการคาชายแดนภายใตขอตกลงของคณะกรรมการการรักษา                    
ความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางการคา การลงทุน และ                       
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น การสงเสริมความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศ มีการพบปะ เยี่ยมเยือนอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ การเขารวมงานประเพณี การแขงเรือ การตักบาตรสองแผนดิน การเชื่อมโยงการคา การลงทุน                    
การทองเที่ยว โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบ                       
ในหลักการใหยกระดับจุดผอนปรนการคาบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนจุดผานแดนถาวร สงผลใหเกิด
การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเปนจุดผานแดนถาวร ซึ่งตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดย พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดมีมติเห็นชอบใหยกระดับเปน 



 
 

 

“จุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาการคาชายแดน รวมทั้ง อํานวย                      
ความสะดวกดานการคมนาคมขนสง ฯลฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปดจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 กันยายน 
2561 สําหรับใหบุคคล และพาหนะท่ีเกี่ยวของผานเขา – ออก พรอมทั้งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 18 
เลม 135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบรอยแลว 
 สําหรับการเดินทางจากดานบานฮวกถึงทาเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ระยะทาง 38 
กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสูหลวงพระบาง ใชเวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปจจุบันไดอนุญาตใหราษฎรแตละฝาย
เดินทางผานจุดผอนปรนที่บานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และดานประเพณีบานปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะ
บุลี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที่ 10,30 ของเดือนซึ่งการดําเนินธุรกิจผานจุดผอนปรนบานฮ
วก อําเภอภูซาง และดานประเพณีบานปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
 จังหวัดพะเยาไดมีการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ รวมท้ังมีการกระชับความสัมพันธกับแขวงไช
ยะบุลี สปป.ลาว อยางตอเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธระหวางประเทศ กับประเทศเพ่ือนบานในระดับทวิภาคี                 
โดยการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกรอบความรวมมือตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุลี เพ่ือรวมกัน
ผลักดันในการยกระดับจุดผอนปรนฯใหเปนดานสากลในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว การคา การลงทุน 
อีกสนับสนุนยุทธศาสตรดานความรวมมือทาง ดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ 
GMS อาทิ 
 1) การประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งท่ี 9 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
 2) การประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  
แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
 3) การประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา – 
แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
 4) การประชุมผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย – ลาว  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28กันยายน 
2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว 
 ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบการยกระดับจุดผอนปรนการคาบานฮ
วก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนจุดผานแดนถาวร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาการคาชายแดน รวมทั้ง อํานวย                   
ความสะดวกดานการคมนาคมขนสง ฯลฯ (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปดจุดผานแดนถาวรบานฮวก 
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 สําหรับใหบุคคล และพาหนะที่เก่ียวของผานเขา – ออก และ
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา หนา 18 เลม 135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบรอยแลว) 
จังหวัดพะเยาจัดงานฉลองการยกระดับจุดผอนปรนการคาบานฮวก อําเภอภูซาง เปนจุดผานแดนถาวรบานฮวก                      
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รวมทั้งไดกําหนดแผนการ / กิจกรรมอันจะนําใหการยกระดับจุดผานแดนถาวรดังกลาว                 
มีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม โดยไดมีการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธกับ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว อยางตอเน่ือง ตามกรอบความสัมพันธระหวางประเทศ กับประเทศเพ่ือนบานในระดับทวิภาคี 



 
 

 

จังหวัดพะเยา และแขวงไชยะบุลี มีการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกรอบ                
ความรวมมือตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุล ีอาทิเชน 
 1) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธดานการคา การลงทุน และสํารวจเสนทาง               
การทองเที่ยว ระหวางจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
เมื่อระหวางวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2562 
 2) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธระหวางจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และแขวง                  
อุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือผลักดันใหเกิดความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกัน โดยเฉพาะ
ความรวมมือดานการคา การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวขามชายแดน การพัฒนาเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติเชื่อมลานนา – ลานชาง สูแขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงพระบาง 
ผานทางชองทางจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และดานประเพณีบานปางมอน เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2019  ณ จังหวัดพะเยา 
 นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ไดลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานงเพื่อสถาปนาความสัมพันธบานพ่ีเมืองนองกับ
เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 เพ่ือดําเนินการ
แลกเปลี่ยนการเยือนและความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอื่น ๆ ดวยความเสมอภาคและเอ้ืออํานวยประโยชนแกกัน 
เพื่อความเจริญกาวหนารวมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ไดมีการเดินทางแลกเปลี่ยนการเย่ียมเยือนระหวางสอง
ประเทศ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีใหแนนแฟน การประชุมรวมกับผูบริหารของทั้งสองประเทศ โดยตอมาทั้งสอง
ประเทศไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (Memorandum of 
Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เพ่ือการสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรมไทย - จีน ตอไป 
 จังหวัดพะเยามีศักยภาพดานพ้ืนที่ เหมาะที่จะเปนศูนยกลางการคา การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ 
logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ่งใชระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปนนาถึงพะเยา ไมเกิน 10 ชั่วโมง) และ
กระจายสินคาสูกลุมประเทศ GMS และกลุม ASEAN มีจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว และ ยังสามารถเปนจุดพัก 
เพ่ือเดินทางไปทองเที่ยว หรือการกระจายสินคาลงสูสวนกลางของประเทศ และภายในภาคเหนือ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหวางจังหวัดไดสะดวก ดวยภูมิประเทศที่เปนศูนยกลางเพื่อเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคม การพักรถ 
การกระจายสินคาไปจังหวัดตาง ๆ  และประเทศในกลุม GMS 
 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 สําหรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่มีเปาหมาย  
สงเสริมอาเซียนใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และ
เงินลงทุน อยางเสรี โดยมีสินคา ใน 9 สาขาหลักที่สําคัญที่อยูภายใตแผนงาน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร 
ประมง ไม ยาง สิ่งทอ ยานยนต อิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเปนโอกาสสําคัญที่จังหวัด
พะเยา ซึ่งมีที่ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ที่สามารถ
เชื่อมตอท้ังดานเสนทางและบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามกรอบความรวมมือ GMSBIMSTEC ACMECS และ AEC สนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชนใน
การคาการลงทุน และการทองเที่ยว ทําใหตองเรงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหมี                     
ความพรอมในทุก ๆ ดาน  เชน  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัด การอนุรักษ
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เสริมสราง                  
ความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน เพื่อใหเกิดความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ กระบวนการผลิตทางการเกษตร               
โดยเนน ความปลอดภัย เพ่ือสรางจุดเดนและเพิ่มมูลคาของสินคาใหสูงข้ึนภายใตศักยภาพดานการทองเที่ยว สังคม 
วัฒนธรรม และความมั่นคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแกการหยุดพักเพื่อพักผอนและทองเที่ยว
ในรูปแบบใหม 
 

 1.5 การไฟฟา 
 การบริการดานการไฟฟาจังหวัดพะเยา มีจํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟาทั้งหมด 173,321 ครัวเรือน และ                    
มีครัวเรือนที่ไมไดใชไฟฟาจากระบบจําหนาย กฟภ. และไมมีไฟฟาใช 70 ครัวเรือน ซึ่งแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 
 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  พ้ืนที่รับผิดชอบ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอ               
แมใจ และอําเภอภูกามยาว  
 การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาจุน พ้ืนที่รับผิดชอบ อําเภอจุน  อําเภอเชียงมวน  และอําเภอปง 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาเชียงคํา พ้ืนที่รับผิดชอบ อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง 

 

 

 1.6 การประปา 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 จังหวัดพะเยาอยู ในเขตความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 การประปาสวนภูมิภาค              
ที่ใหบริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แหง การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน 
ประกอบดวย 
 1) การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา  
  (1) การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา บริการน้ําประปาแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต และ
อําเภอภูกามยาว โดยใช แหลงน้ําดิบจากกวานพะเยา และแมน้ํางาว พื้นท่ีใหบริการ 57 ตารางกิโลเมตร  จํานวนผูใช
น้ําทั้งหมด 24,453 ราย  แบงเปน ที่อยูอาศัย จํานวน 20,967 ราย ราชการ จํานวน 285 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 
จํานวน 2,306 ราย รัฐวิสาหกิจ จํานวน 25 ราย ธุรกิจขนาดใหญ จํานวน 870 ราย  
  (2) ขอมูลดานระบบผลิตรับแหลงน้ําดิบจาก กวานพะเยา ระบบการผลิตน้ําแบบ FLOATATION 
เปนแหงแรกของ กปภ. กําลังผลิตสูงสุด ถังละ 750 ลบ.ม./ชม.  รวม 2 ถังผลิตได 1,500 ลบ.ม./ชม.  
  (3) กําลังผลิตปจจุบัน รวม 26,000 ลบ.ม./วัน (11,000 ลบ.ม./ช.ม.) 
   ปริมาณน้ําผลิตจริง       -    เฉลี่ย 24,240 ลบ.ม./วัน  
   ปริมาณน้ําผลิตจาย       -    เฉลี่ย 21,000 ลบ.ม./วัน 
  (4) ระบบผลิตและระบบจายของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา (แมขายพะเยา) 
   พ้ืนที่ใหบริการ : อ.เมือง อ.ดอกคําใต อ.ภูกามยาว 
   ขนาดพ้ืนที่ใหบริการ : 21.6 ตารางกิโลเมตร 
   จํานวนผูใชน้ํา : 23,503 ราย 
   กําลังการผลิต : 1,000 ลบ.ม. / ชม. 
   แหลงน้ําดิบ : กวานพะเยา 
   ลุมน้ํา : โขง 
   ความจุลําน้ํา : 55.65 ลาน ลบ.ม. 
 2) การประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน  
  (1) การประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน บริการน้ําประปาแก อําเภอจุน อําเภอปง และอําเภอเชียงคํา 
โดยใช แหลงน้ําดิบจาก ลําน้ําจุน น้ําแมลาว ลําน้ําแวน ลําเหมืองฝายกวาง สระเก็บน้ําบานหนอง ลําน้ําจุน และสระ
เก็บน้ําบานหัวขัว พ้ืนที่ใหบริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จํานวนผูใชน้ําทั้งหมด 6,680 ราย แบงเปน ที่อยูอาศัย 
จํานวน 5,130 ราย ราชการ จํานวน 99 ราย รัฐวิสาหกิจ จํานวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จํานวน 1,190 ราย ธุรกิจ
ขนาดใหญ จํานวน 243 ราย และ อุสาหกรรม จํานวน 4 ราย 
  (2) ขอมูลดานระบบผลิตรับแหลงน้ําดิบ  
  - ลําน้ําจุน (ปจจุบันระดับน้ําต่ําไมสามารถสูบได) สูบกักเก็บน้ําไปยังสระพักน้ําดิบบานหัวขัว 
ปริมาณความจุ 450,000 ลบ.ม. 
  - ลําน้ํางิม  
  - ลําน้ําแวน (ปจจุบันระดับน้ําต่ําไมสามารถสูบได) และลําน้ําลาว (ปจจุบันระดับน้ําต่ํา                     
ไมสามารถสูบได) ไปยังสระพักน้ําดิบบานหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม.  
  (3) ระบบผลิตและระบบจายของการประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน 
  - สถานีผลิตน้ําแมขายจุน  กําลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จายน้ําประปา 1,100 ลบ.ม./วัน 
  - สถานีผลิตน้ําปง กําลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จายน้ําวันละ 1,000 ลบ.ม./วัน 



 
 

 

  - สถานีผลิตน้ําเชียงคํา กําลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จายน้ําวันละ 1,600 ลบ.ม./วัน 
 ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน , สิงหาคม 2563 
 

 2. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนทองถิ่น  
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 
 

ที ่ อําเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

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

รวม 68 780 1 2 33 36 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2563 

  2.2 จํานวนประชากร 
  จังหวัดพะเยามีจํานวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เปนเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 240,977 คน  
มีจํานวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแนนโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
อําเภอเมืองพะเยา สวนพื้นที่ที่มีประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอเชียงมวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือน จําแนกรายอําเภอ ป 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 อําเภอเชียงคาํ 38,380 38,950 77,330 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 
3 อําเภอดอกคําใต 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 อําเภอแมใจ 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 อําเภอเชียงมวน 9,302 9,394 18,696 9,222 9,338 18,560 9,206 9,322 18,528 

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

จํานวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 
ป 

1,550 1,482 3,032 
1 ป 

1,724 1,578 3,302 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 ป 3,234 4,028 7,262 51 ป 3,402 4,204 7,606 

52 ป 3,623 4,424 8,047 53 ป 3,690 4,586 8,276 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

84 ป 447 567 1,014 85 ป 409 543 952 

86 ป 365 489 854 87 ป 285 419 704 

88 ป 238 376 614 89 ป 186 283 469 

90 ป 159 206 365 91 ป 111 172 283 

92 ป 103 178 281 93 ป 66 91 157 

94 ป 34 72 106 95 ป 34 55 89 

96 ป 10 26 36 97 ป 16 28 44 

98 ป 9 10 19 99 ป 14 10 24 

100 ป 
3 8 11 มากกวา

100 ป 
8 21 29 

  2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งสิ้น 498 แหง ประกอบดวยวัดใน
พระพุทธศาสนา จํานวน 478 แหง  โบสถคริสต จํานวน 19 แหง และมัสยิดจํานวน 1 แหง โดยอําเภอเมืองพะเยา              
มีจํานวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเปนอันดับ 1 และนอยที่สุด คือ อําเภอเชียงมวน 

การนับถือศาสนาของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามศาสนา ดังนี้ 
 

ศาสนา 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

พุทธ 148,677 155,839 304,516 98.97 

คริสต 1,452 1,514 2,966 0.96 

อิสลาม 36 23 59 0.02 

ซิกส 1 3 4 0.00 

อ่ืน ๆ 58 74 132 0.04 



 
 

 

ศาสนา 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

 ประชากรจังหวัดพะเยาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 304,516 คน คิดเปนรอยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต จํานวน 2,966 คน คิดเปนรอยละ 0.96 อ่ืน ๆ จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 0.04 
ศาสนาอิสลาม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 0.02 และศาสนาซิกส จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ              
 ดังนั้น ทางดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน ควรเพ่ิมมูลคา โดยการบูรณาการ                      
การทํางานรวมกันของทุกภาคสวน รวมสืบสาน อนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม และจัดกระบวนการทองเที่ยวแบบครบ
วงจร โดยการจัดระบบบริหารจัดการ รวมถึงมีมาตรการปองกันความปลอดภัยทางการทองเที่ยวใหสามารถรองรับ
นักทองเท่ียวจํานวนมากในอนาคต และมีมาตรการในการลดปญหาสังคมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสงบสุขตอไป  

  2.4 สาธารณสุข 

   2.4.1 ลักษณะประชากรจังหวัดพะเยา  
 จังหวัดพะเยามีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 471,253 คน  อัตราสวนเพศ
ชาย:เพศหญิง เทากับ 1:1.05  อัตราเกิดนอยกวาอัตราตายมาตั้งแต ป 2541-2559 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ           
ป 2560 ลดลงจากป 2559 เทากับ -0.24 สงผลใหโครงสรางประชากรของจังหวัดพะเยาเปลี่ยนไป โดยดูจากพีระมิด
ประชากรของจังหวัดพะเยาที่คาดการณจากป 2542 -ป 2573 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พีระมิดประชากรฐานกวางมาเปนพีระมิดฐานแคบ  จังหวัดพะเยา จึงมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
โดยในป 2560 อัตราประชากรผูสูงอายุจะอยูที่รอยละ 19.07 (60ปขึ้นไป) และ รอยละ 11.16 (65 ปขึ้นไป)                      
ซึ่งสูงกวาระดับประเทศ (รอยละ 18.3) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนพะเยา ในป 2560 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยูที่                 
75.2 ป (อายุคาดเฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศ 74.8 ) 
 เมื่อนําอายุขัยเฉลี่ยมาปรับดวยสุขภาพ (Health Adjust Life  Expectancy : HALE) ซึ่งเปนการวัด
สถานะสุขภาพ ของประชากรโดยนําเรื่องของทั้งการตายและปวย มารวมพิจารณาพบวา ในป 2560 พบวาประชากร
จังหวัดพะเยามีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนจากป2559 (65.2)  
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ป 2562 
 

หนวยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

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

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

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



 
 

 

หนวยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

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

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

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

ที่มา : กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2562 

2.4.2 สถานการณผูสูงอายุในจังหวัดพะเยา 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากพีระมิดโครงสรางประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นไดวา ป 2562 จังหวัดพะเยามีจํานวนวัยกําลัง
แรงงานคอนไปทางวัยสูงอายุอยูมาก 

 ปจจุบัน พะเยา “เปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกําลังกาวเขาสูการเปน “สังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society)” 
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กลุมอายุ พีระมิดโครงสรางประชากรจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562

ชาย

หญิง



 
 

 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากแผนภูมิแทง จะเห็นไดวา วัยแรงงานของ อําเภอดอกคําใต 100 คน ตองรับภาระ ดานเศรษฐกิจ
ดูแลเด็กและผูสูงอายุเกือบ 55 คน โดยเปนภาระดูแลผูสูงอายุสูงถึง 36 คน การกําหนดนโยบายจึงตองมองไปในเรื่อง
ของการดูแลผูสูงอายุ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมดานตาง ๆ ขณะที่วัยแรงงานของ อําเภอปง 100 คน                 
ตองรับภาระดานเศรษฐกิจดูแลเด็กและผูสูงอายุ 52 คน โดยเปนภาระดูแลเด็กถึง 25 คน แตอยางไรก็ดีเด็ก                        
ใน อําเภอปงก็จะเติบโตเปนประชากรวัยแรงงาน การกําหนดนโยบายตองมองไปในเรื่องการดูแลเรื่องการศึกษา 
ตําแหนงงาน โครงสรางประชากรโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ จึงเครื่องมือชวยในการวิเคราะหทางสังคม ทําใหสามารถ
วางแผนรับมือภาวะทางสงผลตอเศรษฐกิจในอนาคตได 

 3. ขอมูลเศรษฐกิจ 
  3.1 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดพะเยา 
 จังหวัดพะเยามี มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม  32,738 ลานบาท สําหรับสาขาที่มีมูลคาสูงสุด ไดแก สาขา
เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม มีมูลคา 13,998 ลานบาท รองลงมาไดแก การขายสงการขายปลีก การซอมแซมยานยนต 
จักรยานยนต ของใชสวนตัวและของในครัวเรือน มีมูลคา 3,516 ลานบาท สาขาการศึกษา มีมูลคา 3,349 ลานบาท สาขา
ตัวกลางการเงิน มีมูลคา 2,217 ลานบาท และสาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ    
มีมูลคา 2,043 ลานบาท  โดยจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน เทากับ 78,974 บาท ซึ่งอยูในลําดับที่ 13 
ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและลําดับที่ 52 ของประเทศ 
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เกษตรกรรม การล่า

สัตว ์

และการป่าไม้

13,998

การขายส่ง

การขายปลีก

3,516

สาขาการศึกษา 

3,349

สาขาตัวกลางการเงนิ 

2,217

การประกันสังคม

2,043

อุตสาหกรรม

1,727

บริการด้าน

อสังหาริมทรัพย์

1,433

การบริการด้านสุขภาพ

และสังคม

1,208

การก่อสร้าง

1,159

การขนส่ง และการ

คมนาคม

693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา

463

การใหบ้ริการชุมชน 

บริการอืนๆ

443

ประมง

179

ลูกจ้างในครัวเรือน

129
โรงแรมและภัตตาคาร

113เหมืองแร่และเหมือง

หนิ

68

 แผนภูมิ แสดงขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพะเยา จําแนกตามสาขาการผลิต 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 3.2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   3.2.1 ทรัพยากรปาไม 

               จังหวัดพะเยามีปาสงวนแหงชาติ จํานวน 15 ปา (ตามแผนที่ทายกฎกระทรวง) มีเนื้อที่ 2,545,537.50 
ไร (โดยมีปาสงวนแหงชาติที่มีพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย จํานวน 3  ปา) ปาสงวนแหงชาติ (ตามทาย
กฎกระทรวง) 2,837,561.32 ไร  ป พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ปาประมาณ 1,992,209.93 ไร ประมาณ รอยละ 51.50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด (ที่มา : จากการวิเคราะหภาพถายดาวเทียม สถิติกรมปาไม, ป 2561) 

ตารางแสดง พื้นที่ปา จังหวัดพะเยา 

ป พ.ศ. 
เนื้อท่ีปา รอยละของพื้นท่ี 

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 

 

 



 
 

 

ตรางแสดงรายชื่ออทุยานแหงชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ รายชื่ออุทยานแหงชาติ ครอบคลุมพื้นท่ี เนื้อท่ี (ไร) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร) 
1 อุทยานแหงชาติดอยหลวง -ปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน ปาแมใจ 

-ปาแมต๋ําและปาแมนาเรือทองที่อําเภอแมใจ 
และอําเภอเมืองพะเยา 

125,525 125,525 

2 อุทยานแหงชาติภูซาง ปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวนและปาน้ําลาว 
ทองที่อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง 

178,050 144,149.62 

3 อุทยานแหงชาติแมปม -ปาแมปมและปาดงประดู 
-ปาแมปมและปาแมพุง 
-ปาแมฮองปอ ปาหวยแกวและปาแมอิงฝงซาย
ทองที่อําเภอแมใจ ,อําเภอเมืองพะเยาและ
อําเภอภูกามยาว 

219,266 77,4125.50 

4 อุทยานแหงชาติดอยภูนาง -ปาแมยม,ปาแมตํา 
-ปาแมรองขุย 
ทองที่อําเภอปง อําเภอเชียงมวนและอําเภอ
ดอกคําใต 

538,125  

รวม 1,060,966 885,212.10 
1 วนอุทยานรองคําหลวง -ปาแมต๋ําและปาแมนาเรือ ทองที่ต.แมนาเรือ 

อําเภอเมืองพะเยา 
3,000  

2 วนอุทยานน้ําตกน้ํามิน ปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวนและปาน้ําลาว 
ทองที่ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคาํ  

3,870  

รวม 19,670  
1 เขตรักษาพันธุสัตวปาดอย

ผาชาง 
-ปาแมยม ทองที่อําเภอปง อําเภอเชียงมวน 365,926  

2 เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ สั ต ว ป า
เวียงลอ 

-ปาแมจุน 
-ปาแมยม 
-ปาหวยดอกเข็มและปาแมอิงฝงขวา 
ทองที่อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา 

231,875  

3 เ ข ต ห า ม ล า สั ต ว ป า ทั บ
พญาลอ 

อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา 9,000  

4 เ ข ต ห า ม ล า สั ต ว ป า ทั บ
พญาลอ 

อําเภอแมใจ    

รวม 606,801  
ที่มา: สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) 



 
 

 

   3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 
 สําหรับสัตวปาที่พบในพ้ืนที่ มีความหลากหลายตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศโดยสวนใหญ               
ที่พบเปนสัตวในกลุมเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก ไดแก กระจง คาง ชะนี กระตาย แมวปา เมน ชะมด กระรอก หมาใน 
เตาปูลู อีเห็น อน กระแต กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก สวนสัตวกลุมเลี้ยงลูกขนาดใหญบางสวนลดจํานวนลง
จากการถูกลา ซึ่งที่ยังพบอยู ไดแก เสือปลา หมีควาย เกง เลียงผา กวางปา ลิง และหมูปา นอกจากนั้นเปนนกกวา 
40 ชนิด เชน นกเขาเขียว นกเขาเขียวกานตองทอง สีสม นกเปลาธรรมดา นกหัวขวานใหญสีเทา นกปรอดเหลือง        
หัวจุก และเหยี่ยวดง 

    3.2.3 ทรัพยากรธรณี 
 ทรัพยากรธรณีที่สําคัญในจังหวัด ที่สามารถนํามาผลิตในเชิงพาณิชย ไดแก ถานหิน หินอุตสาหกรรม
และแบไรต ตามลําดับ   โดยมีผูยื่นขอประทานบัตรเหมืองแรในพ้ืนที่ จํานวน 18 ราย โดยสวนใหญเปนการ                     
ยื่นกอสรางการเปดเหมืองถานหิน 11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต 1 ราย และมีจํานวน
โรงงานโม บดและยอยหิน ที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 3 แหง หินใหญ / 820,000 ตัน 

แหลงหินอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

จังหวัด จํานวนแหลงหิน พื้นที่ (ไร) ปริมาณสํารอง(ลานเมตริกตัน) 
พะเยา 1 1,000 26.17 

รอยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

 สําหรับอุตสาหกรรมเหมืองถานหินในพื้นที่ จากการสํารวจ พบวา จังหวัดพะเยามีแหลง  ถานหินที่
ไดรับการพัฒนา 1 แหง อยูในบริเวณพ้ืนที่แองเชียงมวน  มีปริมาณถานหินสํารอง  62.47 ลานตัน  โดยเปนถานหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous   ท้ังนี้ ปริมาณถานหินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาดังกลาว  ถือเปนรอยละ 37.52 
ของปริมาณถานหินสํารองมีความสําคัญอยางย่ิงเมื่อมีการนํามาใชประโยชนเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟาในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญมีการคนพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง บริเวณ
เหมืองถานหินเชียงมวน อําเภอเชียงมวน ซึ่งเปนการคนพบเปนครั้งแรกของโลก ที่เปนหลักฐานของฟอสซิล                        
เอพขนาดใหญที่สมบูรณในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีอายุราว 13.5-10 ลานป หรือปลายยุคไมโอซีน
ตอนกลางเปนฟนจํานวน 18 ซี่ และสามารถจําแนกออกไดวาเปนเพศผู และเพศเมียของสัตวชนิดเดียวกัน โดยให           
ชื่อวา “ลูแฟง พิเธคัส เชียงมวนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟงที่                    
เชียงมวน” ทําใหเชื่อไดวาในบริเวณดังกลาวอาจเปนศูนยกลางการกําเนิดและวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
หรือไพรเมตชั้นสูงที่พัฒนาการมาเปนสายพันธุมนุษย และมีศักยภาพสูงในการคนพบฟอสซิลชนิดใหมๆ  เนื่องจาก            
มีแองสะสมตัวของตะกอนยุคตาง ๆ จํานวนมากและในวนอุทยานไดโนเสารแกงหลวงบริเวณดอยแกงหลวง-ดอยก่ิว
แกม พบกระดูกซากดึกดําบรรพไดโนเสารมีทั้งสภาพสมบูรณและแตกหักกลายสภาพเปนหินฝงตัวในหินทรายแปงสี
แดง ประกอบดวยกระดูกสวนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสารกินพืชพันธุซอโรพอด 
(Sauropod)ขนาดใหญคอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสารยาวประมาณ 15  เมตร ซึ่งพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวและเรียนรูทางซากดึกดําบรรพ   

 



 
 

 

  3.3 คุณภาพอากาศ 
 จังหวัดพะเยาเปนหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปญหาภาวะหมอกควันปกคลุมทุกป                    
ซึ่งจังหวัดพะเยาจะประสบปญหารุนแรงในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา                    
วัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บานตอม อําเภอเมืองจังหวัด พะเยา จํานวนวันที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)                    
มีคาเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม–30 เมษายน 2562 จํานวน 13 วัน 
(คาสูงสุด PM10  =  277 วันที่ 31 มีนาคม 2562)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากปญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดข้ึนในระยะเวลาดังกลาวขางตนเปนที่ทราบ              กันดีวา ไมใชเกิดขึ้นเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง แพร และพะเยาเทานั้นแตปญหามลพิษทางอากาศนี้ครอบคลุมโ ด ย มี

ส า เ ห ตุ ห ลั ก ม า

จากการเผาในพื้นท่ีปา พื้นที่เกษตร พ้ืนที่ขางทางและพื้นที่โลงตาง ๆ                 ทําใหเกิดหมอกควันกระจายตัว

ปกคลุมทั่วไปในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมกอใหเกิดสภาวะโลกรอนสุขภาพอนามัย

ของประชาชนและเศรษฐกิการทองเที่ยวรวมทั้งบดบังทัศนวิสัยการจราจรท้ังทางบกและทางอากาศ 
 

สาเหตุหลักของปญหาเกิดจาก 

 1. ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเปนแองกระทะลอมรอบดวยภูเขาสูงและ

ในชวงหนาแลงอากาศแหงความกดอากาศสูงทาใหอากาศปดหมอกควันไมฟุงกระจาย 

 2. กิจกรรมในพื้นที่ 

  พ้ืนที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเกิดการเผาจาก 

  1) การบุกรุกพ้ืนที่ปาเพื่อเพ่ิมพื้นที่หากินจากการเพิ่มขึ้นของจาพนวนประชากรและการขยายตัว

อยางรวดเร็วของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดวยความสูงและลาดชันของพ้ืนที่ทําใหการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและ

กําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจําเปนตองใชวิธีเผา 

  2) การเผาในพื้นที่ปาเพ่ือลาสัตวและหาของปา (คิดเปนรอยละ73 ของจํานวนครั้ง ท่ีกรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเขาดับไฟปา)  

  3) การเผาในพื้นที่รอบปาและลามเขาสูปาเกิดเปนไฟปาพื้นที่เกษตรนอกปามีการเพิ่มข้ึน             

ของพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งเกษตรกรจะเผาเพื่อเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและกําจัดเศษวัสดุ                

ทางการเกษตรเชนเดียวกับเกษตรในปา 

เดือน 
จํานวนวันที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กสูงกวาระดับมาตรฐาน 

2559 2560 2561 2562 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ 1 - - - 

มีนาคม 13 1 - 9 

เมษายน 8 - - 4 

รวม 22 1 - 13 

คาสูงสุด 
210 133 - 277 

(25 มี.ค.) (24 มี.ค.) (-) (31 มี.ค.) 



 
 

 

   4) หมอกควันขามแดน จากภาพถายดาวเทียมพบจุดความรอนและหมอกควันหนาแนน                          

ในอนุภูมิภาคแมโขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญนอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอยางย่ิง

สงผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งพบวามีการยกเลิก

และเลื่อนเที่ยวบินเปนจํานวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ํากวาเกณฑปลอดภัย 

 จํานวนผูปวยดวยโรคที่คาดวาไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันในชวงระหวางวันที่ 6 มกราคม – 
27 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา กลุมโรคตาอักเสบ 2,546 คน กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด 19,482 กลุมโรค
ทางเดินหายใจ 24,927 กลุมโรคผิวหนังอักเสบ 2,414 รวม 49,369 
 หมายเหตุ จํานวนผูปวยในป พ.ศ.2562 ไดตัดขอมูลผูปวย Follow up ออก ซึ่งอาจทําใหจํานวนผูปวย
นอยกวาปท่ีผานมา  (แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม) 
  3.4 คุณภาพเสียง 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา จังหวัดพะเยามีคุณภาพเสียงไมเกินคามาตรฐานคุณภาพเสียง ในบรรยากาศทั่วไป
ที่กําหนดไว แหลงกําเนิดของเสียงในชุมชนจะเกิดจากการดําเนินกิจกรรม  โดยการจราจรเปนหลัก  ซึ่งไดแก รถยนต                        
รถจักรยานยนต  โดยเฉพาะอยางย่ิงที่มีการจราจรคับคั่งในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแตคาเสียงมักจะเกิดตอนชวงเชา 
บริเวณยานการคา และถนน  
  3.5 ขยะมูลฝอย 

 จังหวัดพะเยา มีปริมาณขยะมูลฝอยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 169.51 ตัน/วัน 61,871.64 ตัน/ป                  

โดยปริมาณขยะมูลฝอยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เขาสูระบบการกําจัดปลายทางเทากับ 42,918.26 ตัน/ป  

 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จังหวัดพะเยาประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด               

72 แหง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใหบริการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน  37 แหง และ 

ไมใหบริการจํานวน 34 แหง (อบจ.พะเยาไมไดใหบริการดานการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียงเทศบาลเมืองพะเยา

เทานั้นที่ใหบริการดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยสวนใหญใชวิธีการฝงกลบ

อยางถูกวิธีการเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจงเผากลางแจงเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยการทําปุยหมักและ                   

น้ําหมักชีวภาพ,การนําไปใชประโยชนการขายเพ่ือรีไซเคลิหรือการจัดการแบบผสมผสาน 

 สภาพปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบวายังมีปญหาดานการลักลอบทิ้งขยะ
มูลฝอยนอกพ้ืนที่ใหบริการ (พบในเขตเมืองและยานชุมชน)ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่เปนระบบ ขาดความรู                   
ความเขาใจตอการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในสวนผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในหนวยงานทองถิ่น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง
ยังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงที่ยังมีความขัดแยงดานการใชพื้นที่คาบเก่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                    
ที่ใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย แตมีพ้ืนที่รองรับการกําจัดอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มิใชของตนเองทําให
ตองทําความเขาใจและแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม 

 จากการดําเนินการที่ผานมาพบวา แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรมุงสงเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ตนทาง นําแนวทางการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชหลัก 3R มาใช, เรงสรางความรูความเขาใจ                     
ความตระหนักและปลูกจิตสํานึกแกประชาชนดานการจัดการจัดการขยะมูลฝอย, รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหบริการการจัดการขยะมูลฝอยใหมีการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ, สรางองคความรูแก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน 



 
 

 

 

 3.6 ดานทรัพยากรน้ํา 

  1) แมน้ําสายหลัก ไดแก  
   (1) แมน้ํายมมีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูลังกา ในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา และอําเภอ                  
บานหลวง จังหวัดนาน ไหลผานอําเภอเชียงมวน ความยาวแมน้ําชวงนี้ ประมาณ 60 กิโลเมตรกอนท่ีจะเขาสูจังหวัด
แพรแลวไหลผานจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแมน้ําที่จังหวัดนครสวรรค 
   (2) แมน้ําอิงมีตนกําเนิดจากลําน้ําสาขาตาง ๆ ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวงและ
อุทยานแหงชาติแมปม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทศิใตลงสูกวานพะเยา วนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผาน
อําเภอเมืองพะเยา ก่ิงอําเภอภูกามยาว อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา และไหลเขาสูจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิงจนบรรจบแมน้ํา
โขง                 ที่อําเภอเชียงของ รวมความยาวที่อยูในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ 160 กิโลเมตร 

  2) แมน้ําสายรอง  ไดแก  
   (1) น้ํางิม เปนลําน้ําสาขาแมน้ํายมตอนบนอยูในเขตอําเภอปง ความยาวลําน้ํา ประมาณ 20 
กิโลเมตร 

  (2) น้ําควร เปนสาขาแมน้ํายมทางทิศตะวันออก ในเขตอําเภอปง ความยาวลําน้ําประมาณ 25 
กิโลเมตร 

  (3) น้ําป เปนสาขาแมน้ํายมทางฝงตะวันออก ในเขตอําเภอเชียงมวน ความยาวลําน้ํา
ประมาณ 15 กิโลเมตร 

  (4) น้ํารองชาง เปนสาขาหนึ่งของแมน้ําอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใตขึ้นทิศเหนือไปลง                   
แมน้ําอิงท่ีอําเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

  (5) น้ําจุน เปนสาขาหนึ่งของแมน้ําอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใตข้ึนทิศเหนือ ไปลงแมน้ําอิง 
ที่อําเภอจุน ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

  (6) แมน้ําลาว เปนสาขาของแมน้ําอิง อยูในเขตอําเภอเชียงคํา ไหลลงแมน้ําอิงที่อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ คอื น้ําญวน น้ําแวน 

  3) ทะเลสาบ/พื้นที่ชุมน้ํา    ไดแก  
     (1) กวานพะเยา  พื้นที่ชุมน้ําที่มคีวามสําคญัระดับนานาชาติ ที่ตั้งและพื้นที่  ตําบลเวียง  
อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  เนื้อที่  20.5296  ตารางกิโลเมตร (12,831 ไร) ตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร 19  ํ 09  -
13 N  และ 99  ํ 51 -56 E  ระวาง 4947 II  ความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 386.40  เมตร   
  สภาพทางกายภาพ 
 กวานพะเยาเปนพื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ             
โดยเปนลุมน้ําใหญที่ตั้งอยูบริเวณที่ลุมดานตะวันตกของจังหวัดพะเยา ประกอบดวยลุมน้ําอิง และลุมน้ํากวานพะเยา 
ที่มีลักษณะเปนที่ราบกนกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนในบริเวณแนวแมน้ําอิง บริเวณนี้นอกจากมีกวาน
พะเยาแลว ยังมีหนองน้ําตาง ประมาณ 10 แหง ที่มีรองน้ําเชื่อมตอระหวางหนองน้ํา และมีรองน้ําเชื่อมตอระหวาง
กวานพะเยากับแมน้ําอิง  โดยในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ํามาก แตในฤดูแลงจะมีน้ําเฉพาะในแมน้ําอิงและบริเวณหนองตาง ๆ 
  คุณคาและการใชประโยชน 



 
 

 

 ในสวนของคุณคาและการใหประโยชนของกวานพะเยา ที่เปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญที่สุดในภาคเหนือ
ตอนบน มีการใชประโยชนโดยรอบกวานพะเยาสวนใหญเปนนาขาว ตลอดจนใชน้ําเพื่อการบริโภคและการเกษตร  
การประมงและผลิตภัณฑพ้ืนบานตาง ๆกวานพะเยามีความสําคัญในการชวยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่ดานลาง
ของแหลงน้ํา แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ตลอดจนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่สําคัญ และ
เปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑสัตวน้ําจืดอยูในสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดพะเยา จึงมีความสําคัญและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนเปนอยางย่ิง 
  การจัดการและการคุกคาม 
 บริเวณพื้นที่กวานพะเยาทั้งหมดและขอบกวานบางสวนเปนพ้ืนที่สาธารณะ แตมีที่ดินโดยรอบบางสวน
ที่มีเอกสารสิทธ์ิครอบครอง ซึ่งสวนใหญอยูในรูปของโฉนด   
 สถานการณและปญหาปจจุบันในกวานพะเยา พบวา กวานพะเยาตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดิน
จากลําหวยและการทับถมของซากพืชหรือพรรณไมน้ํา รวมทั้งการพังทลายของดินการบุกรุกถือครอง และ                  
ใชประโยชนจากพื้นที่ การแพรระบาดของพืชและสัตวน้ําตางถิ่น ซึ่งมีผลตอระบบการแพรพันธุของสิ่งมีชีวิตทองถ่ิน 
การทําประมงผิดประเภทที่ทําใหสัตวน้ําทองถิ่นมีจํานวนลดลง การกอสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ํา ซึ่งเปน
การตัดเสนทางไหลเวียนของน้ําและการวางไขของสัตวน้ํา  ปริมาณน้ําลดลงเนื่องจากการตื้นเขินและน้ําตนทุนในฤดู
แลงมีนอยตลอดจนคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ที่อาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศและความสัมพันธของพื้นที่  
ชุมน้ําตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ ถึงแมวาไดรับการประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับ
นานาชาติแลวก็ตาม จากการเสียสมดลุของระบบน้ําตามธรรมชาติและการบุกรุกทั้งจากชุมชนการขยายตัวของชุมชน
การทองเที่ยวและสถานประกอบการซึ่งเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขและฟนฟูอยางเรงดวน 

  (2) หนองเล็งทราย 
 เปนแหลงน้ําจืดที่รองลงมาจากกวานพะเยา อยูในเขตอําเภอแมใจมีเนื้อที่  5,400 ไรหรือ 8.64 ตาราง
กิโลเมตร  
 ประเมินสถานการณดานทรัพยากรแหลงน้ํา จากการสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ําของ                 
แหลงน้ําตามธรรมชาติ  ไดแก กวานพะเยา หนองเล็งทราย  แมน้ําอิง  ลําน้ําสาขา  และแมน้ํายม มีความสามารถ               
ในการเก็บกักน้ํานอยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหลงน้ํา ซึ่งเกิดจากการชะลางพังทลายของดินกอใหเกิดตะกอน
ลงไปสะสมอยูในแหลงน้ําตาง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากการทับถมของซากวัชพืช การกอสรางฝาย หรือทํานบก้ันน้ํา                  
โดยไมมีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ํา และอีกสาเหตุหนึ่ง ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียแหลงน้ํา              
อันเปนน้ําลําธาร จากการลักลอบตัดไมทําลายปา การบุกรุกพื้นท่ีปาเพ่ือขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม การทําไรเลื่อนลอย 
รวมทั้งการถูกไฟปาเผาทําลาย  จนภูเขากลายสภาพเปน เขาหัวโลน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาดานตะวันออก              
เฉียงใตของจังหวัด เริ่มจากดานใตของอําเภอดอกคําใตเรื่อยข้ึนไปจนถึงทิศเหนือของอําเภอจุน     

 

 

  4. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา 
ขอมูลจํานวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 



 
 

 

สังกัด แหง 

รวมทั้งหมด 402 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 42 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 238 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สํานักบริหารการศกึษาพิเศษ) 2 

- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 

กระทรวงมหาดไทย 

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 87 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ  2 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 

ตารางที่ 2  จํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
 

สังกัด แหง 

รวมทั้งหมด 402 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 9 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

 ประเภทสามัญศึกษา 14 

 ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 

 ประเภทการศึกษาสงเคราะห 3 

 เอกชนนอกระบบ 21 
 

 

สังกัด แหง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 



 
 

 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 20 

- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 1 

- โรงเรยีนราชประชานุเคราะหที่ 24 1 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลยัพะเยา 1 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 

- โรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

- สถานศึกษาของรฐั 5 

- สถานศึกษาของเอกชน 4 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 70 

- โรงเรยีนเทศบาล 17 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

- โรงเรยีน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 1 

- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บานหวยปุม) 1 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

- โรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 

ตารางที่ 3  จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปการศึกษา 2563 
 

  สังกัด  คน 

รวมทั้งหมด 114,226 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 29,636 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 9,501 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 38,538 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักบริหารการศกึษาพิเศษ) 1,397 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 19,700 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,774 

  สังกัด  คน 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 8,351 



 
 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ    142 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

กองพุทธศาสนสถาน 757 

กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันพระบรมราชชนก 430 

ตารางที่ 4  จํานวนนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563 

สังกัด คน 

รวมทั้งหมด   114,226 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 29,636 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,501 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,664 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 8,886 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 14,988 

- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 314 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  1,083 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยพะเยา  18,685 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 243 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 772 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,774 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4,606 

- โรงเรียนเทศบาล 3,745 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ    

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 95 

- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บานหวยปุม) 47 
 

สังกัด คน 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 



 
 

 

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 757 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 430 

ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จําแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

รวมทั้งหมด 114,226 

การศึกษาในระบบ 84,590 

ระดับกอนประถมศึกษา 13,801 

             เตรียมความพรอม  5,156 

             อนุบาล 1 1,654 

             อนุบาล 2 3,362 

             อนุบาล 3 3,629 

ระดับประถมศึกษา 24,498 

            ประถมศึกษาปที่ 1 3,977 

            ประถมศึกษาปที่ 2 4,223 

            ประถมศึกษาปที่ 3 4,137 

            ประถมศึกษาปที่ 4 4,070 

            ประถมศึกษาปที่ 5 4,015 

            ประถมศึกษาปที่ 6 4,076 

ระดับมัธยมศึกษา  26,868 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 12,513 

มัธยมศึกษาปที่ 1 4,216 

มัธยมศึกษาปที่ 2 4,234 

มัธยมศึกษาปที่ 3 4,063 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  14,355 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,646 

           มัธยมศึกษาปที่ 4 3,167 

           มัธยมศึกษาปที่ 5 2,788 

           มัธยมศึกษาปที่ 6 2,691 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,709 

ระดับ ปวช. 3,591 



 
 

 

ระดับ ปวส. 2,118 

ระดับอุดมศึกษา 19,423 

ปริญญาตรี 18,454 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท 60 

ปริญญาโท 666 

ปริญญาเอก 243 

การศึกษานอกระบบ 

สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพะเยา 

29,636 

ตารางที่ 6 จํานวนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563 
 

สังกัด จํานวน 

รวมทั้งหมด 7,767 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 49 

- สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 202 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 550 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 868 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 1,355 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 1,089 

- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 64 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา 99 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1,938 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 306 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 309 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ***  

- สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 753 
 

สังกัด จํานวน 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 115 



 
 

 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ***  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 10 

- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บานหวยปุม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 

 



ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบักอนประถมศึกษา  จําแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  

เตรียมความพรอม 
ศูนยพัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

236 - 834 907 916 2,893 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 

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

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 314 - - - - 314 

กระทรวงมหาดไทย  
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4,606 498 456 425 5,985 

สํานักนายกรัฐมนตรี  
โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน  0 6 9 9 24 
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บานหวยปุม) 

 0  7 8 15 

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

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่  8 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัประถมศึกษา จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา  2563 

สังกัด 
ระดับการศกึษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 996 983 894 951 850 856 5,530 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 2,636 2,874 2,879 2,737 2,820 2,890 16,836 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 31 44 47 54 51 59 286 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 24 24 26 27 7 10 118 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 269 283 271 285 269 248 1,625 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน 13 9 12 14 10 13 71 

ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา
(บานหวยปุม) 8 6 8 2 8 0 32 
รวมทั้งหมด 3,977 4,223 4,137 4,070 4,015 4,076 24,498 
 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 9  จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 193 203 198 594 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 160 167 133 460 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 107 105 78 290 
กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 184 168 158 510 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 172 146 157 475 

รวมทั้งหมด 4,216 4,234 4,063 12,513 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จําแนกตามชั้น รายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 284 110 90 484 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 

117 113 107 337 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 134 117 113 364 
กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 79 72 80 231 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 119 84 79 282 
รวมทั้งหมด 3,167 2,788 2,689 8,644 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

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

สถานศึกษาของรัฐ 1,017 861 894 2,772 736 717 1,453 4,225 
สถานศึกษาของเอกชน 347 242 230 819 384 281 665 1,484 

รวมทั้งหมด 1,364 1,103 1,124 3,591 1,120 998 2,118 5,709 

 ตารางที่ 12 จํานวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดบัอุดมศกึษา จําแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเทา 

ประกาศนยีบัตร ปริญญาตร ี
ปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา - - 17,750 60 649 226 18,685 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 209 - 17 17 243 

กระทรวงศึกษาธิการ        

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - - 65    65 

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 430    430 

รวม - - 18,454 60 666 243 19,423 



 
 

 

ตารางที่ 13 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบ  จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาปการศึกษา 2563 

** ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หรือ ขอมูลภาคเรียนที่ 1/2563 

 

 

ระดับ/ประเภทการศึกษา จํานวนผูเรียน 

รวมท้ังหมด 29,636 

การสงเสริมการรูหนังสือ (กศน.) 719 

การจัดการศึกษาพื้นที่สูง (ศศช.) 370 

สายสามัญศึกษา (กศน.) 

ระดับประถมศึกษา 683 

ระดับมัธยมศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 1,907 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,853 

สายอาชีพ 

หลักสูตรพิเศษ (สอศ.) - 

หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.) - 

วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น) (สกอ.) - 

กลุมการศึกษาอาชีพของ (กศน.) - 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ (ศูนยฝกอาชีพชุมชน) 7,788 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3,786 

- การศึกษาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 6,205 

- กระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,325 

- โครงการตามพระราชดําริ - 

- การจัดการศึกษาใหกลุมเปาหมายพิเศษ - 



 
 

 

 
ตารางที่ 19  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2560 และ 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 59.34 52.36 -6.98 

ภาษาอังกฤษ 43.44 37.51 -5.93 

คณิตศาสตร 43.76 37.84 -5.92 

วิทยาศาสตร 43.12 39.35 -3.77 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 57.78 58.54 +0.76 

ภาษาอังกฤษ 29.36 34.42 +5.06 

คณิตศาสตร 32.24  28.40 -3.84 

วิทยาศาสตร 38.12 31.29 -6.83 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 49.53 43.80 -5.73 

สังคมศึกษา 36.18 36.70 -0.52 

ภาษาอังกฤษ 31.28 28.62 -2.66 

คณิตศาสตร 32.10 26.49 -5.61 

วิทยาศาสตร 31.70 30.64 -1.06 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศกึษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) เปรียบเทียบป
การศึกษา 2561 และ 2562 

ระดับชั้น/สาระวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 
ทางการศกึษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ประถมศึกษา 

การประกอบอาชีพ 43.69 44.84 

การพัฒนาสังคม 44.59 46.07 

ความรูพื้นฐาน 35.52 37.38 

ทักษะการดําเนนิชีวิต 55.24 46.98 

ทักษะการเรียนรู 43.64 44.84 

คาเฉลี่ยประถมศึกษา 44.54 44.02 

มัธยมศกึษาตอนตน 

การประกอบอาชีพ 44.70 42.57 

การพัฒนาสังคม 38.96 42.87 

ความรูพื้นฐาน 32.94 37.36 

ทักษะการดําเนนิชีวิต 47.09 44.41 

ทักษะการเรียนรู 42.81 36.45 

คาเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนตน 41.3 40.73 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประกอบอาชีพ 43.17 43.24 

การพัฒนาสังคม 31.38 32.20 

ความรูพื้นฐาน 27.62 30.81 

ทักษะการดําเนนิชีวิต 42.12 37.59 

ทักษะการเรียนรู 42.23 32.40 

คาเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 37.30 43.90 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 21   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net) เปรียบเทียบปการศกึษา 2561 
 และ ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน/วิชา 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.81  41.21  

ทักษะการคิดและการแกปญหา 31.67  38.19  

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 51.77  54.52  

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 43.92  48.60  

คาเฉลี่ย ปวช. 42.29  45.63  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 42.09  42.29  

ทักษะการคิดและการแกปญหา 32.78  35.16  

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 52.45  51.96  

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 39.37  39.13  

คาเฉลี่ย ปวส. 41.67  42.13  



 
 

 

 ประเด็นปญหาดานคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นปญหาดานคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในกระทรวงและจาก
ปจจัยภายนอก พอประมวลสรุปไดดังนี้ 
ประเด็นปญหาและสาเหตุ 
1) ดานคุณภาพผูเรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปญหา 
   1) เด็กไมไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปญหา 
   1) ขาดครูท่ีมีความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2) ขาดสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางทั่วถึง
และขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา 
   2) ผูเรียนขาดคณุลักษณะที่พึงประสงค 
   3) เด็กดอยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุมที่มีความตองการพิเศษ ยังไมไดรับโอกาสการพัฒนา 
  เต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปญหา 
   1) การขาดแคลนครู 

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไมสงเสริมใหเด็กรูจักการคิดวิเคราะห 
  3) ขาดสื่อ อุปกรณ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษเฉพาะ  
 1.3 การอาชีวศึกษา 

  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ผูเรยีนและผูสําเร็จการอาชีวศกึษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
   2) นักเรียนไมนิยมเรียนอาชีวศึกษา 
  (2) สาเหตุของปญหา 

 1) ภาพลักษณ เจตคติและคานิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไมดี ประกอบกับคาตอบแทน 
และการยอมรับในสังคมต่ํา 
 2) ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.สวนใหญไมออกสูตลาดแรงงานมุงเขาเรียนตอใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น  ๆทําใหขาดแคลนแรงงานระดับกลางอยางตอเนื่อง 

   3) ขาดแคลนคร ูอาจารยดานวิชาชีพ 
   4) ขาดทิศทางและเปาหมายการพัฒนากําลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะหแกปญหาและทักษะความรูพ้ืนฐานที่จําเปน 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
  (2) สาเหตุของปญหา 



 
 

 

 1) ปรัชญาการรับผูเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เนนใหผูจบมัธยมศึกษาทุกคน
เขาเรียนอุดมศึกษา 

   2) ผูตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไมมขีอมูลประกอบการตัดสินใจ และไมรูทิศทาง 
  ความตองการกําลังคน 
 1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรยีนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในเกณฑต่ํา 
   2) ประชาชนกลุมเปาหมายมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย 
  (2) สาเหตุของปญหา 

 1) ความรูความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
ของครูผูสอนยังไมเพียงพอ 
 2) การจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากมีครูยายเขาออกบอย
ทําใหการจัดกิจกรรมไมเกิดสัมฤทธิผล 
 3) กลุมเปาหมายในพ้ืนที่หางไกลมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สงผลใหไมไดรับขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตอง 

2) ดานครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1)  การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ
ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูดานวิชาชีพ เนื่องจากไมสามารถรับผูที่มีความรูและ
ประสบการณจากผูท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพครูได 
 3) ในระดับอุดมศึกษา สัดสวนอาจารยตอนิสิตในบางสาขาวิชายังไมเปนไปตามเกณฑ รวมทั้ง
อาจารยประจําสวนใหญจบใหมยังขาดประสบการณ และบางสาขายังขาดคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

   4) การศึกษานอกระบบขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพท่ีจะจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ และครสูวนใหญ 
ขาดประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรบัเด็กพิการ 

  (2) สาเหตุของปญหา 
 1) มาตรการควบคุมอัตรากําลังภาครัฐ ทําใหกระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจาก  
การเกษียณอายุราชการและเกษียณกอนกําหนด 
 2) ผูจบครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ      
ไมสามารถเปนครูอาชีวศึกษาไดเนื่องจากไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทําใหเกิดปญหา
ขาดแคลนครู อาจารย   ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง 

   3) ไมสามารถจูงใจคนที่มีความรู ความสามารถมาเปนครู อาจารยในสถาบันการศึกษาได 
 4) ไมมีสถาบันผลิตครูใหมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารยประจําการ     
อยางเปนระบบ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเปนมืออาชีพ
และสงเสรมิสนับสนุนใหวิชาชีพครูเปนที่ยอมรับในสังคม 
 5)  เสนทางความกาวหนา (Career path) ดานการวิจัยไมชัดเจน ไมจูงใจใหอาจารย    
ในสถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัยและสรางองคความรูและนวัตกรรม 
 



 
 

 

3) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (1)  ประเด็นปญหา 

 1) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอนของครูยังมีนอย 
 2) ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพื่อการเรียนรูของผูเรยีนและพัฒนาทักษะในการคนควา เปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูแกตนเอง
ยังทําไดนอย 
 3) สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานไมเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียน
การสอนอยางสมบูรณ 
 4) ขาดการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการศึกษาที่มีอยูเพ่ือนําไปสูการเรียนรูรวมกัน เชน 
Uninet, MOE Net เปนตน 
 5) ขาดการใชสื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อหนังสือ ตําราเรียน และอุปกรณตาง ๆ 
รวมท้ังหองสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูอยางพอเพียงและมีคุณภาพ 

   6) ขาดหนวยงานกลางเพื่อดูแลและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 (2) สาเหตุของปญหา 

  1) ครูขาดความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนํามาสรางและใช
บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และชวยในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรใหรู จักใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพ      
การเรยีนการสอน รวมทั้งการแกปญหาขาดแคลนครู 

   3) ขาด content และ  courseware สําหรบัการทําบทเรียนเพ่ือการเรยีนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  4) มีความแตกตางในการเขาถึงบริการ Internet ระหวางพ้ืนท่ีในเมือง นอกเมือง ขนาดและ
ประเภทโรงเรยีน 
  5) ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศกึษา รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจใหภาคเอกชนเขามารวมระดมทรัพยากร 
  6) หนวยงานที่ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา   
เกิดความซ้ําซอน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเปนเครอืขายเพื่อประหยัดทรพัยากรรวมกัน 
 

4) ดานการจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ความไมพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งดานครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ 
   2) การจัดการศึกษาปฐมวัยของแตละหนวยงานยังขาดความเขมแข็ง 
  (2) สาเหตุของปญหา 

 1) ศูนย เด็กปฐมวัยมี จํานวนไม เพียงพอที่จะใหบริการในการเตรียมความพรอม            
แกเด็กปฐมวัยไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ 

  2) ขาดหนวยงานท่ีทําหนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) ขาดการประสานและดําเนินการในเชิงบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัย               
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
 



 
 

 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ขาดความเชื่อมโยงระหวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           
  กับการปรับปรงุ/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกตางกัน 
  (2) สาเหตุของปญหา 

 1) ขาดการประสานความรวมมือเปนเครือขายระหวางสถานศึกษาเพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งความรวมมือระหวางสถานศึกษาตางระดับ/สังกัด และกับชุมชนทองถิ่น อปท.และ
ภาคเอกชน 
 2)  โรงเรียนขนาดเล็ก ปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
 3) ปจจัยดานการเมืองการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตองปรับเปลี่ยน   
ตามนโยบายของรัฐมนตรีที่เขามาบริหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง สงผลใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง
และผลักดันอยางจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติและบังเกิดผลเปนรูปธรรมได 
หลายเรื่องตองใชเวลานานกวาจะประสบผลสําเร็จ และหลายเรื่องตองหยุดชะงักลงไมสามารถสานตอได 

 4.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) การจัดอาชีวศึกษาไมเนนการฝกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไมเชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการเทาที่ควร ทําใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 2) ขาดการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตางๆ 
รวมท้ังเชื่อมโยงกับการทํางาน 
 3) ขาดความเชื่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษา       
ไมสามารถดึงดูด จูงใจผูเรียนใหสนใจเรียนอาชีวศึกษาไดมากเทาท่ีควร 

  (2) สาเหตุของปญหา 
 1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู/การจัดการเรียน
การสอนรวมกับสถานประกอบการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ
ในอาชีพ เสนทางความกาวหนาในอาชีพ รายได คาตอนแทน 

 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุงเนนการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย เนนการผลิตบัณฑติ 
 เชิงปริมาณ มีลักษณะเปนอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะท่ีกลไกการควบคมุคุณภาพไมเขมแข็ง 

 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเนนฝกภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยง         
กับการทํางาน ทําใหผูสําเร็จการศกึษาขาดคุณลักษณะที่สําคัญบางประการที่ผูใชตองการ 

   3) การผลิตกําลังคนยังไมสามารถตอบสนองความตองการ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปญหา 



 
 

 

 1) การบริหารจัดการและภาวะผูนํา ระบบการบริหารจัดการที่อยูภายใตระบบราชการ 
ทําใหขาดความอิสระ คลองตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนาผูบริหารและ
คณาจารยอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
 2) ขาดระบบและกลไกสงเสริมการวิจัยและสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัยขาดระบบ
การสรางความเขมแข็งดานการผลิตผลงานวิจัย รวมท้ังระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษา
และภาคการผลิต    
 3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย จัดอุดมศกึษาในลักษณะเปน mass ท่ีไมมีการควบคุมคุณภาพ                
โดยไมคํานึงถึงภาวการณทํางานของบัณฑิตท่ีจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมตอสังคมในอนาคตเปนการผลิต
ที่เนนปริมาณมากกวาคุณภาพ 
 4) การจัดสรรงบประมาณยังไมสะทองคุณภาพการศึกษา และยังมิไดใชเปนกลไกกํากับ
เชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) ความไมคลองตัวในการบรหิารจัดการและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน
สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือขาย 

   2) ขาดการประสานความรวมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
  (2) สาเหตุของปญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 2)  ขาดสื่ อและ วัสดุ อุปกรณส ง เ สริ มการ เรี ยนรู ที่ มี คุณภาพหลากหลายตร ง                                  
กับความตองการของผูเรียนเฉพาะกลุม เชน คนพิการ ผูสูงอายุและกลุมชาติพันธุ 

   3) การมีสวนรวมของภาคีเครือขายยังไมกวางขวางและเขมแข็งเพียงพอ 
   4) ขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ การประสานความรวมมือ และการควบคมุ 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5) ดานการสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานขาดอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการ                 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 2) มีปญหาความพรอมและเขมแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสนับสนุนสงเสริม     
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คลองตัวและความเขมแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
4) การอุดมศกึษาไมสามารถพัฒนาสูความเปนเลิศในการดําเนินภารกิจทั้ง 4 ดาน อันไดแก 
 4.1) การจัดการเรียนการสอน   

4.2) การวิจัยและสรางองคความรู   
4.3) การใหบริการทางวิชาการ    

 5) การสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังยังไมสามารถสนองตอบ       
ความตองการกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น 

  (2) สาเหตุของปญหา 
 1) การกระจายอํานาจสู เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาไดดําเนินการแลว                        
ตามกฎหมาย แตยังประสบปญหาในทางปฏิบัติ 



 
 

 

 2) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีความเคยชินของหนวยปฏิบัติในการรับคําสั่ง      
จากหนวยงานสวนกลางบ และหนวยงานสวนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/ส่ังการใหหนวย
ปฏิบัติดําเนินการตามประกอบกับหนวยปฏิบัติ บุคลากรในพื้นที่ และสถานศึกษาไมคุนเคย
ในระบบการบริหารแบบเปนอิสระดวยตนเอง บุคลากรบางสวนยังไมมีความมั่นใจในการตัดสินใจ
ทิศทางของหนวยงาน 
 3) ความไมพรอมของระบบเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 4 ดาน สูสถานศึกษาและ     
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4) สถานบันอาชีวศึกษาบางสวนยังไมเปนนิติบุคคลทําใหไมสามารถดําเนินภารกิจ                    
ใหสนองความตองการทั้งของประชาชนและประเทศได 
 5) สถาบันอุดมศกึษาของรัฐสวนใหญยังบริหารภายใตระบบราชการ แมวาจะไดมีความพยายาม
นํามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แตการดําเนินงาน
ยังไมบรรลุผลท้ังหมด 
 6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไมมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยเทาท่ีควร 

6) ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน        
สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ ศิษยเกา พอแม ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุน การจัดการศึกษาและการพัฒนากําลังคน รวมทั้งรวมกับสถานศึกษาในการดําเนินภารกิจตาง ๆ 
ยังทําไดนอย 
 2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเปนอุปสรรค สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ไมสามารถ
เขามามีสวนรวมจัดการศกึษาและแขงขันดานการพัฒนาคุณภาพกับภาครฐัไดมาก 
 3) การมีสวนรวมระหวางหนวยงานท่ีใหบริการการศึกษาดวยกันเองยังมีนอย อาทิ 
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนตน               
ทั้งในการดําเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
 4) ขาดการสนับสนุนใหชุมชน ปจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เขามารวมจัดการศึกษา และ  
เปนแหลงเรียนรู เชน พิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

  (2) สาเหตุของปญหา 
 1) การเผยแพร ประชาสัมพันธ และการสรางความเขาใจใหหนวยงาน/องคกรตาง ๆ    
เห็นความสําคญัของการศึกษาและเขามารวมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังทําไดนอย 
 2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบงภาระความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชนยังไมชัดเจน 

   3) ขาดการรณรงคใหมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
 
 
 
 
 



 
 

 

สวนท่ี 3 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคลองกบัแผน 3 ระดับ 
 
กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ไดจัดทําภายใตกรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน แผน รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ และการวิเคราะห SWOT ที่เก่ียวของกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รวมท้ังเชื่อมโยง
ขอมูลสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580     
 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
   10) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2564 (รวมแผนฟนฟู และ นโยบายยกกําลังสอง) 
   11) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
   12) แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกําหนด ให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563    
     13) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
     14) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   15) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
   16) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา 
   17) อํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
   18) ผลการสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
   19) ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศไดกําหนดหมวดสําคัญๆ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาที่เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคบั  



 
 

 

  หมวดหนาที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง ดําเนินการใหเด็กเล็ก
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน เขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน              
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว 
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ             
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาต ิและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ดวย การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับ                
การดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบ
ตาง ๆ และไดรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณ
ใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชน       
ในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหาร
จัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงนิกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาใหเกิดผล
ดังตอไปนี้  
 (1) เริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใหเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย  
 (2) ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลด                 
ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป
นับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมี
จิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ และระดับ
พ้ืนที่ดังกลาว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาใหมี
คณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและ               
รางกฎหมายที่เก่ียวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ  

2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดนัรวมกันไปสูเปาหมาย 



 
 

 

 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาสนับสนุน
ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญทั้ง 6 ดาน ดังน้ี 
  1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   
  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย  

 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  
 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คณุภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ   

3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้ง                   
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเก่ียวของกับภารกิจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา            
12 ประเด็น 16 แผนยอย แตไดรบัจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผน
ยอย ดังน้ี 
  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
  (6) ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยู
อัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี 
  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.2 การพัฒนาเด็ก
ตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู                  
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  



 
 

 

  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การคุมครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน                        
เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาบริการ
ประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเพื่อเปน
เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูปประเทศ
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทั้งมีสวนรวม                 
ในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจะตอง
ดําเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน    
รวม 13 ดาน ซึ่งเก่ียวของกับภารกิจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รวม 8 ดาน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ในเปาหมายที่1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจ                          
ที่ถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฯ ประเด็นปฏิรูปที่ 1                   
การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ไดแก ประเด็น
ปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสราง
ภาครฐั กะทัดรัด ปรับตัวไดเรว็ และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง และ
รักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกัน              
การทุจริตทุกขั้นตอน 
  (3) แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ในเปาหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 มีกลไกใหการออก
กฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลว เพ่ือใหสอดคลอง
กับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเปาหมายที่ 1 ระบบ
บริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับ
ประชาชน ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 เสรมิสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ  

  (8) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเปาหมายที่ 2 ส่ือ                
เปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี ประเด็น
การปฏิรปูที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 



 
 

 

  (9) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม ในเปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู                
การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในเปาหมายประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยูใน                     
20 อันดับแรกของโลกในป 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 
ดานการปองปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เร่ืองท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ ประเด็นท่ี 1.1) การมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นที่                   
1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา ประเด็นที่ 1.3) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบ               
การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาให สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ประเด็นท่ี 3.1) การดําเนินการเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่หางไกล หรือ                                   
ในสถานศึกษา ที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
อาจารย ประเด็นท่ี 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับความตองการของประเทศ 
และมีจิตวิญญาณของความเปนครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพคร ูประเด็นที่ 4.3) เสนทางวิชาชีพครู เพ่ือใหครู
มีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
   เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรยีนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นท่ี 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพ
ระบบการศึกษา  
   เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามี                  
ความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นท่ี 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่องที่  7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นท่ี 7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผาน
แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ประเด็นที่ 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for 
Education)ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital 
literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) เพ่ือการรูวิธี                     
การเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอนการรูกติกา 
มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 



 
 

 

 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา               
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติ                   
อยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว                      
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ.
2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาสนับสนุนให
บรรลุเปาหมายรวม 9 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2)                    
การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ 3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางย่ังยืน ยุทธศาสตรที่ 4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน ยุทธศาสตร                 
ที่ 5) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตรท่ี 6) การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตรที่ 7) การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตรท่ี 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 
19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปนแผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบทิศทาง การดําเนินการปองกัน แจงเตือน 
แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด   16 นโยบาย 19 แผน                       
ซึ่งภารกิจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีสวนเก่ียวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายที่ 1) เสริมสราง           
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
สอดรับดวย แผนที่ 3) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นโยบายที่ 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ                  
สอดรับดวย แผนที่ 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรง                         
ในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนที่ 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต นโยบายที่ 5) สรางเสริมศักยภาพ    การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 
8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน สอดรับดวย แผนท่ี 10) แผนการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย แผนที่ 11) แผนการเสริมสราง                   
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายท่ี 10) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนที่ 15) 
แผนการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบาย
เรงดวน ซึ่งภารกิจภารกิจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีสวนเก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน 
ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักที่ 2 การสรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ด ีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิต
สาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4 การสรางบทบาทของไทย



 
 

 

ในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน
ของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาเมืองอัจฉรยิะนาอยูทั่วประเทศ) นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกัน
ทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเรงดวนที ่6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบายเรงดวนที่ 7 การเตรียมคน
ไทยสูศตวรรษท่ี 21 นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเรงดวนที่ 9       
การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบ 
การใหบริการประชาชน 

8) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 4 สราง
หลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ
ทุกคน ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ใน
การประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งท่ี 70 ณ กรุงนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets) มี
ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมีการดําเนินการ
กําหนดและจัดทํากรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือใหเกิดกลไกการติดตามผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม                      โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
   เปาหมายที่ 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลักเพียงกระทรวงเดียว
และมีหนวยงานอ่ืนมีบทบาทเปนหนวยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ (1) กําหนดนโยบายและอํานวยการขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (2) กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และ
เปาหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับดานการศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ (3) จัดทํา Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในเปาหมายที่ 4 (4) ใหคําปรึกษาและกําหนด
กรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมาย  
ที่ 4 และเปาหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา  และ (5) ทําหนาที่กํากับ ติดตามการดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาของสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตาม Roadmap 
 ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพ
อยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ประกอบดวย เปาประสงค 10 
ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาในสวนของ
ประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) 
และจําแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนท่ีเปนตัวชี้วัดระดับโลกที่ทุกประเทศจะตองรายงาน และ (2) สวนที่กําหนดตัวชี้วัด



 
 

 

ทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนไปไดในการเก็บขอมูลในประเทศและการจัดทําฐานขอมูล
ของประเทศท่ีมีอยูแลว รวมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการในแตละประเด็นดวย  
      ภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีสวนเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้ 
  เปาประสงคที่ 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 (ป.3) ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑที่กําหนด : ตัวชี้วัดทดแทน : คา
เปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : หนวยรวมสนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : คาเปาหมายไวที่รอยละ 100 
ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : คาเปาหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ.: หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก 
/ ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด                                 
เพิ่มเติม :  คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีวศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก/ศทก. 
: หนวยสนับสนุน) 
  เปาประสงคที่ 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา               
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื่อใหเด็ก
เหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ที่มีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู และพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก สสช. 
และ UNICEF  สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา) ตัวชี้วัด
หลัก: คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวม
สนับสนุน) 
  เปาประสงคท่ี 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบ
ตัวชี้วัดทดแทน: คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา: สายสามัญศึกษา 45: 55 
ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย 
ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูล
หลัก) 



 
 

 

      4.3.1.3 จํานวนผูเรยีนการศกึษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน: คาเปาหมาย 
ระหวางกําหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน.: หนวยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จํานวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก : คา
เปาหมายระหวางกําหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
      เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ีจําเปน  
สําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางย่ังยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การเปน
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการพัฒนา               
ที่ยั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการดําเนินการเก่ียวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสําคัญทุกระดับใน                 
(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัด
หลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
  เปาประสงคท่ี 4.A  (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหว
ตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิผลสําหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน                    
(c) เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับการปรับใหเหมาะสม
กับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวม
สนับสนุน) 
    เปาประสงคที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพิ่มจํานวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดําเนินการผานทาง                    
ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอย
ที่สุด และรัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดที่กําหนด ประกอบดวย 
       4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน และ 
(d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อยางนอยไดรับการอบรมครู (เชน                          
การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจําการ (Pre-Service) หรอืระหวางประจําการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐานของประเทศ 
ตัวชี้วัดหลัก: คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
 
9) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบ
เปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมี
สมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษา                 
เพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education)   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบ
ความคดิสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 



 
 

 

   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต                   
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรซึ่งเก่ียวของ
กับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พื้นที่สูงพ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุม
ชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ                 
การจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ                   
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมภัยจากไซเบอร เปนตน 
   ยุทธศาสตรที่  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิ จัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   เปาหมาย 1) กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี                      
ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ                
ที่   จําเปนในศตวรรษท่ี 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม



 
 

 

และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบ
และกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทาง 
การศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และ                 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ
ตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคณุภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค               4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) 
พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ครู อาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
   เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                  
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 3) ระบบขอมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา                          
การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                          
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเขาถึงได 
   ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู                 
การปฏิบัต ิ3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนบัสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
   เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
และพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกันของ
ผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพ                     
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 



 
 

 

 
10) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2564 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยึดเปนกรอบการดําเนินงานในการจัดทําแผนและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมทั้ง
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษา ใหมคีณุภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพ่ือมุง
เปาหมาย คือ ผูเรยีนทุกชวงวัย ดังน้ี 
   หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดําเนินการ
ภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อน                 
ทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่อง การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-
2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปน
คนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ดังนั้น      
ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม และผลักดันใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทั้ง                
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรบัรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรปูกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบรวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทํา
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงบริหาร
จัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากร
ภาครฐั ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุม              
ถึงการจัดการศกึษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคณุวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง      
การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

 - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา                               
ตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 



 
 

 

- พัฒนาผู เรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลอง
ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน
และครูใหมากข้ึน 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต 
และสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดแูลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - สง เสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูที่ เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY   
โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู เรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลนเพ่ือสงเสริม
ประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตําบล 

 - สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแกง 
ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

 - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ 
และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เ พ่ือให มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา 
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. การพฒันาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ 
   - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย  
   - สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีที่ใชภาษา
อยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษา
ที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแต
ละสถานศึกษาและตามบรบิทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต  



 
 

 

   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศกึษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
   4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรยีนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกําลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลด                 

ความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                              
ที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหสามารถเปนอาชีพ 
และสรางรายได  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิร ูปองคการเพื ่อลดความทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ                  
ของหนวยงานที่มีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยีดานกฎหมาย 
เปนตน 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน                      
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศกึษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับ                   

การปฏิรปูองคการ  
- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยาง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรยีนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
    1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนนเปนกรอบ
แนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคํานึงถึงมาตรการ 4 ขอ 
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี้ (1) งดดูงานตางประเทศ   
1 ป ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ
และใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ําซอน 
    2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน                      
สูการปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมีบทบาทภารกิจ



 
 

 

ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทราบตามลําดับ 
    3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล  
และดําเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ 
    อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอน เม่ือรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีกําหนดหากมีความสอดคลอง
กับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลัก และหนวยงาน ที่เกี่ยวของตองเรงรัด 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน  
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ไดมอบนโยบาย “การศึกษายก
กําลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE

2 
S: การศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand) 

แกหนวยงานในสังกัด เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

     การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE
2
 S) คอื การศึกษาท่ีมี

ความยืดหยุน สามารถตอบโจทยความตองการของสังคมและตลาด โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพคนสูความเปนเลิศ
ตามบรบิทในแบบ ฉบับของตนเอง (เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand)  

     ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) เปนศูนยฝกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูท่ีกระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เนนอบรมครูในโรงเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เนนอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาดตองการ เพ่ือทําหนาท่ี
เปน Train the Trainer ขยายผลพัฒนาตอไปยังครูอ่ืน ๆ  

     แพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) เปนแพลตฟอรมหลักในการเรียนรูออนไลนของประเทศ เพ่ือตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวิตผาน 
www.deep.go.th โดยปลดล็อกใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหมีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลาย 
นักเรียน ครู และผูบริหารทางการศกึษาไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนชองทางแหงการเรียนรูแบบ Digital Platform 
ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรูของนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา  

     แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : 
EIDP) เพ่ือตอบโจทยเสนทางความสําเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรยีนมีแผนพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยให
คนพบตัวเองไดเร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรูที่ชวยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงานเอกสาร ผูบริหารทางการ
ศึกษา สรางสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียมความพรอมไปสูผูบริหารชั้นนํา 

     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปดวย HCEC ,DEEP และ EIDP ทํางานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง” ทางการศกึษาไทยสูรูปโฉมใหม ดังนี้ 

     นักเรียนยกกําลังสอง : เรียนเพื่อรู พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 

     ครูยกกําลังสอง : เพิ่มคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ 

     หองเรียนยกกําลังสอง : เรียนที่บาน ถามที่โรงเรียน  

     หลักสูตรยกกําลังสอง : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู (Enabler)  



 
 

 

    สื่อการเรียนรูยกกําลังสอง : เรียนผานสื่อผสมผสาน ผานชองทางที่หลากหลาย ไดแก   
   On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผานตํารา/ Presentation/ อุปกรณทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
   Online: เรียนออนไลนผาน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหาจากผูผลิต
อิสระ และผูสนใจดานการศึกษา  
    On-Air: เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เน้ือหา
มาตรฐาน และจากผูผลิตเนื้อหาเปนเอกชน  
    On-Demand: เรียนไดทุกที่ท่ีมีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ 

     โรงเรียนยกกําลังสอง: เนนคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนเลิศ                     
ทางวิชาการ เพ่ือความเปนเลิศทางภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชน เนนคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทยทักษะและความรูที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

11) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค มี 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน โดยที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณใน
แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใตเปาหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
   ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสูมหานครทันสมัย และภาคกลางเปน

ฐานการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน  
   ภาคใต : ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศูนยกลางผลิตภัณฑ 

ยางพาราและปาลมน้ํามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก 
     ภาคใตชายแดน : เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และ
เปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเท่ียวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร 

12) แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563                  
โดยการดําเนินการตามพระราชกําหนดฯ จะใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินในวงเงินไมเกิน 1 ลานลานบาท                 
เพื่อดําเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคทางการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือแกปญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ลานบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วงเงินรวม 555,000 ลานบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก                 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ลานบาท ประกอบดวย 



 
 

 

    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาท่ีสามารถ พลิกฟนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการคา การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ 
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเท่ียวและบริการ 
    แผนงานท่ี 3.2 แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน ผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสําหรับผลผลิต และผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับ                 
การทองเที่ยว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปจจัยการผลิตและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึงชองทางการตลาด 
พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน 
    แผนงานท่ี 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน รวมถึงการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทนุกลับเขาสูระดับปกติโดยเร็ว 
    แผนงานท่ี 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะตอไป 
    ภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดอยูในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางงาน 
สรางอาชีพ  

13) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน 
   ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
เทียบเทาระดับสากล 
   2) สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เปาประสงครวม  
   1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                   
อยางทั่วถึงเสมอภาค 
  3) กําลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปใชประโยชนหรือ                
ตอยอดเชิงพาณิชย 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
  4. ตัวช้ีวัดรวม คาเปาหมาย และแหลงขอมูล  
 

ท่ี ตัวช้ีวัดรวม คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน
การศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร 
คณติศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

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

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 สัดสวนผูเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องคความรู และสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชน 
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษา 
ตอประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

7 จํานวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง
ฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ 
และหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) เปาหมาย ผูเรียนไดรบัการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับความมั่นคงและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 
   2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 



 
 

 

 
 
 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน 

ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคกุคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

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

2 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมี 
งานทําหรือนําไปประกอบอาชีพในทองถิ่น 

รอยละ 80 สป. (กศน. ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    3.2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม (ยาเสพตดิ การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา                  
การพัฒนาทักษะการสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต   
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   4.2) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม  
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   1) เปาหมาย 
    1.1) กําลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปใชประโยชน
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 
   2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของกําลังคนที่ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ 
รอยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

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



 
 

 

ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
อาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)  

3 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี        องค
ความรู และสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชน 
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ 
การพัฒนาประเทศ 
  3.2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรูและสิ่งประดิษฐ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะตรงตาม
ความตองการของตลาดงานและเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุมโครงการ จัดการศึกษาและฝกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหง                
การเรียนรู 
  1) เปาหมาย 
   1.1) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะ                     
ที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเปนคร ู         
มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน 
รอยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

รอยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา 
(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จํานวนผูเรยีนไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป 
ดนตรี กีฬา) 

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

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 รอยละของสถานศกึษาไดรูสถานภาพและมาตรฐาน รอยละ 90 สมศ. 



 
 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
ในดานการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  
และไดรับขอแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา 

5 รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2) พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปญญา 
  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
  4.1) กลุมโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การใช รูปแบบ

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมินผล 
  4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
  4.3) กลุมโครงการ พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะ                     

ที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  4.4) กลุมโครงการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและเปนเลิศเฉพาะดาน 
  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง

การศกึษา 
 1) เปาหมาย ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 

เสมอภาค และเหมาะสมกับชวงวัย  
 2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษา 

ตอประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

2 จํานวนนักเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาส 3,630,059 คน  



 
 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
ในการเขาถึงบริการการศกึษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความตองการจําเปน 

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

สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรยีนรู 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

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

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู 
   3.4) พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
  4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ สงเสริมและสรางโอกาสใหผูเรียนทุกกลุมและทุกชวงวัยในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคณุภาพ เหมาะสมกับความตองการที่หลากหลาย 
   4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ การเทียบโอนความรู 
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เปาหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 จํานวนกฎหมายที่เก่ียวของกับการศกึษา 

ไดรบัการจัดทํา ปรับปรุง แกไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จํานวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง

ฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานอื่น ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  

 4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

  4.1) กลุมโครงการ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดการศึกษาและสรางเครือขาย                
ความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ 

  4.2) กลุมโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 



 
 

 

  4.3) กลุมโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา 

  4.4) กลุมโครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา 
  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.6) กลุมโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.7) กลุมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศกึษา 

14) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) ดังน้ี 
  วิสัยทัศน 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรู   ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและ
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
     พันธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา                 
ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง                      
ตามศักยภาพของผูเรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ คร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 เปาประสงครวม 
  1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  2. ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 
  3. ผูเรียนไดรบัโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มคีณุภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
   4. ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ   
ในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
   4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 
  1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสม
กับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท 



 
 

 

  2. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 
  3. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 
  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียน                   
ในศตวรรษที่ 21 
  5. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6.  ผู เรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ มีคุณภาพ อยางทั่ว ถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบ                              
ที่หลากหลาย 
  7. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ 
  1.1 ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตองเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ                       
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนํา เผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดําริ 
  1.2 ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/
วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน 
และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตาง
ดาว) 
  1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาต,ิ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
  กลยุทธ 
  2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ 
พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  
     2.2 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     
การศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
  กลยุทธ 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 
  3.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรง
จากการลงมือปฏิบัติ 
  3.3 สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เทาทันและ
สามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 
  3.4 สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรยีนรูรูปแบบใหม 



 
 

 

  3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกตองดานระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 
  3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและ                 
การประกอบอาชีพ  
  3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
  3.9 สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม        
ดวยกระบวนการมีสวนรวม 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  กลยุทธ 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย                    
ใหผูเรยีนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย 
  4.2 สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปด                
ที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ 
  5.1 สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 
  5.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 
  5.3 สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยง                
ทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 
  5.4 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลอง และเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  5.5 ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัวไมซ้ําซอน และ
ทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 
  5.6 พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงคเฝาระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
  5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

15) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
 วิสัยทัศน  
 กลุมจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการศึกษาสรางคนดี  มี อัตลักษณลานนาและทักษะ                        
แหงอนาคตดวยกระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตกําลังคนสมรรถนะสูง 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาผูเรียนทุกคนทุกชวงวัย ทุกระดับการศึกษาใหเปนคนดี มีอัตลักษณลานนา สติรูคิด                    
จิตสาธารณะ ทัศนคติทางบวก มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติ สามารถอยูรวมกันในสังคม                    



 
 

 

บนความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. พัฒนาผูเรียน และผลิตผูสําเร็จการศึกษาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย นาน พะเยา 
แพร ใหเปนผูที่มีทักษะแหงอนาคตท้ังการรูคิด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรูสากล และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค มีสมรรถนะสูงตรงตามความตองการกําลังคนในยุคไทยแลนด 4.0 ของกลุมจังหวัดและประเทศ 
 3. จัดการศึกษาใหทุกคน ทุกชวงวัย สามารถไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงทั้งผูเรียนปกติ และ                   
ผูท่ีตองการจัดการศึกษาเปนพิเศษดวยหลักสูตรท่ีเหมาะสมทันสมัย ยืดหยุน หลากหลาย สูสังคมแหงการเรียนรู 
และกระจายคุณภาพสถานศึกษาอยางทัดเทียมทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 
 4. พัฒนาการเรียนรูที่สรางความตระหนักและจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สอดคลองไทยแลนด 4.0 สงเสริมสนับสนุนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ยั่งยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา 
 5. พัฒนาการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพสูงดวยการบริหารจัดการสมัยใหม 
ทรัพยากรทุกดาน อยางมีธรรมาภิบาล ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรูใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูสามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
 1. เพื่อสรางคนดี มีอัตลักษณลานนา มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น รักและยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
 2 เพื่อจัดการศึกษาใหทุกคน ทุกชวงวัย อยางเสมอภาคทั่วถึง ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให
เปนผูท่ีมีทักษะแหงอนาคต ดวยการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21และหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุน หลากหลาย 
 3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีทักษะแหงอนาคต มีสมรรถนะสูงใน การประกอบสัมมาชีพในยุคดิจิทัล 
สอดคลองไทยแลนด 4.0 และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางศาสตรพระราชา 
 4. เพื่อพัฒนาการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางมีธรรมาภิบาล  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. จัดการศึกษาสรางคนดีมีอัตลักษณลานนาสูสังคม 
  กลยุทธที่ 1.1 จัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
  กลยุทธที่ 1.2 เสริมสรางคนดีศรลีานนา 
  กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับจิตใจใฝคณุธรรม 
  กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาจิตอาสาพัฒนาสังคม 
  กลยุทธที่ 1.5 สงเสริมการคิดอยางเปนระบบ 
  กลยุทธที่ 1.6 สรางเสริมสังคมโลก 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ผลิตกําลังคนที่มีทักษะแหงอนาคต มีสมรรถนะสูง เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในยุคไทยแลนด 4.0 
  กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาทักษะรูคิด 
  กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาทักษะแหงอนาคต 
  กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหมีความรูในยุคดิจิทัล 
  กลยุทธที่ 2.4 เสริมสรางคณุลักษณะที่พึงประสงคแหงอนาคต 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3.  จัดการเรียนรูอยางมีพลวัตในศตวรรษที่  21 ทั้ งด านผู เรียน                    
ดานจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรท่ียืดหยุนหลากหลาย และดานปจจัยสูสังคมแหงการเรียนรูสอดคลองกับ                     
อัตลักษณลานนา 
  กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทพ้ืนที่ 
  กลยุทธที ่3.2 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 



 
 

 

  กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาประสิทธิภาพแหลงเรียนรู ตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู เทคโนโลยี  
  กลยุทธที่ 3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. จัดการศึกษาใหทุกคนอยางทั่วถึง และกระจายคุณภาพสถานศึกษา                
อยางทัดเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
  กลยุทธที่ 4.1 กระจายโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 
  กลยุทธที่ 4.2 เพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่พิเศษ ชายแดน และกลุมชาติพันธุ 
  กลยุทธที่ 4.3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  กลยุทธที่ 4.4  จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผูที่มีความตองการพิเศษ 
  กลยุทธที่ 4.5 ยกระดับประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5. พัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัล และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี              
อยางยั่งยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา 
  กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาการศึกษาสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธที่ 5.2 เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการเรยีนเพื่อประกอบอาชีพ 
  กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุมภาคเหนือตอนบน 2 
  กลยุทธที่ 5.4 พัฒนาทักษะอาชีพอุตสาหกรรมใหม 
  กลยุทธที่ 5.5 สงเสริมการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการดํารงชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง 
  กลยุทธที่ 6.1 ยกระดับสมรรถนะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธที่ 6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
  กลยุทธที่ 6.3 ยกระดับการบริหารจัดการสูองคกรแหงการเรียนรู 
  กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  กลยุทธที่ 6.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

16) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา 

 วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา 
 “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 
 จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีมาตรฐานความปลอดภัย และ
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการสงออกที่กอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้น ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน 
การทองเที่ยวโดยชุมชนในเชิงพาณิชย ความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจของจังหวัดพะเยา 
 1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เปาหมายเดิมและขยายในพื้นท่ีเปาหมายใหม เพ่ือการ
สงออก 
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และขยายมูลคา
การคาชายแดน      
 3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
 สรางสรรค     
 4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเขมแข็งและ
อยูรวมกันอยางมีความสุข ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม              



 
 

 

 5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม     
 6. สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เปาประสงครวม 
  จังหวัดมีพื้นท่ีเกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 
ประชาชนมีรายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคาชายแดน มีความมั่นคง
ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียนตัวชี้วัด
และคาเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด (คาเปาหมาย: รอยละ 5) 
 2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว  (คาเปาหมาย : รอยละ 2) 
 3. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาเมือง (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
 4. รอยละของประชาชนที่มีไฟฟาและประปาใชอยางเพียงพอ (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
 5. รอยละของประชาชนที่มีระบบสารสนเทศใช (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
 6. จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ําได (คาเปาหมาย: 400 ลานลูกบาศกเมตร) 
 7. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
 8. อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนพะเยาเพิ่มขึ้น (คาเปาหมาย: 75 ป) 
 9. จํานวนพ้ืนที่ปาไมไดรับการฟนฟูและพัฒนา (ปลูกปา/สรางฝาย/ปลูกแฝก)  
 (คาเปาหมาย : 5,000 ไร) 
 10. จํานวนเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น  
 (คาเปาหมาย : 50 เครอืขาย) 
 11. จํานวนวันที่ฝุนละอองมีคาเกินมาตรฐานและมีคาลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20) 
 12. จํานวนจุด HOT SPOT ลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20)  
 13. จํานวนพ้ืนที่ท่ีไดรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (คาเปาหมาย: 50 แหง) 
  14. จํานวนพ้ืนที่ท่ีไดรับการจัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเรียนรู (คาเปาหมาย 100 แหง) 
 15. รอยละของหมูบาน/ชุมชนสีขาว (คาเปาหมาย : รอยละ 80 ) 
 16. รอยละของครัวเรอืนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเปาหมาย : 
รอยละ 80) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดพะเยา (ประเด็นยุทธศาสตร) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมอืง โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สรางคณุคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน  
 เปาประสงค :  



 
 

 

 1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึน 
 3. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน และการคาชายแดน เพ่ิมขึ้น  
 ตัวช้ีวัด : 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด (คาเปาหมาย:รอยละ 5) 
 
  กลยุทธ : 
 1. พัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย 
 2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
 4. การพัฒนาการคา การลงทุน 
  แนวทาง : 
 1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียวิสาหกิจ/SMEs ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ(ขาวหอมมะลิ/ ลําไย/ลิ้นจ่ี/สัตวน้ําจืด/โคเนื้อ/ผึ้ง/พืชผัก / พืชทางเลือก (ไผ)) 
 2. สงเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดพะเยา (หมูบานตนแบบ,
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 3. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ี ประยุกตตามแนวทางพระราชดําริ (ปดทองหลังพระ) จังหวัด
พะเยา 
 4. สงเสริมการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
 5. สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปใหมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย 
 6. เสริมสรางศกัยภาพการรวมกลุมเกษตรกร/สถานบันเกษตรกร/ผูประกอบการ        
 7. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 8. การพัฒนาโครงขายสนับสนุนการพัฒนา 
 9. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย/OTOP/SMEs แบบบูรณาการ 
 10. สงเสริมความสัมพันธและขยายตลาดการคา การลงทุนในกลุมประเทศ GMS อาเซียน และ
ประเทศคูคา 
 11. สงเสริมการตลาดออนไลน 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรู วิถี ชุมชน              
ในแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค   
  เปาประสงค:  
 1. จังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
 2. แหลงทองเท่ียว สินคา และบริการทางการทองเท่ียว มีคณุภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  ตัวช้ีวัด : 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว (คาเปาหมาย : รอยละ 2) 
  กลยุทธ : 
 1. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการ 



 
 

 

 2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
 4. การบริหารจัดการ  
 5. การประชาสัมพันธและการตลาด 
  แนวทาง : 
 1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว 
    2. เพิ่มมูลคา สินคาและบริการทางการทองเท่ียว 
    3. เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ 
    4. พัฒนาแหลงเรยีนรูวิถีชีวิตชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 
    5. สงเสริมการทองเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ 
 6. พัฒนาศูนยบริการนักทองเท่ียวจังหวัดพะเยา 
    7. ติดต้ังปายดิจิตอลประชาสัมพันธขอมูลการทองเท่ียว 
    8. ปายบอกทางและปายสื่อความหมายในแหลงทองเท่ียว 
    9. Free Wifi เมืองทองเท่ียวชายแดน 
    10. สงเสรมิมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 
    11. ฝกอบรมอาสาสมัครนําเที่ยวและบุคลากรดานความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
 12. สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism) 
 13. สงเสริมความรวมมือดานการทองเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบาน  
  14. พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
  15. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดพะเยา 
 16. FAM Trip สงเสริมเสนทางการทองเที่ยวใหม 
    17. สงเสรมิการจําหนายสินคาและบริการทางการทองเที่ยว 
    18. สงเสรมิการตลาดสินคาและบรกิารทางการทองเที่ยว (Road Show) 
     19. ประชาสัมพันธขอมูลการทองเท่ียวในสื่อออนไลน 
     20. ประชาสัมพันธภาพลักษณจังหวัดพะเยา Image Branding 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส 
 เปาประสงค:  
 1. จังหวัดมีเสนทางคมนาคม และการใหบริการที่เชื่อมตอระบบโลจิสติกส รองรับการเชื่อมโยง               
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North – South Economic Corridor) ตะวันออก – ตะวันตก (E-W) 
 2. ประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 
 3. ประชาชนมีไฟฟา ประปา ใชอยางทั่วถึง 
 4. จังหวัดมีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดี และรองรับอารยสถาปตยผูใชงานทุกกลุมเพศวัย สอดคลองกับ                 
การขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  ตัวช้ีวัด : 
  1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาเมือง (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
  2. รอยละของประชาชนที่มีไฟฟาและประปาใชอยางเพียงพอ (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
  3. รอยละของประชาชนที่มีระบบสารสนเทศใช (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 



 
 

 

  4. จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ําได (คาเปาหมาย : 400 ลานลูกบาศกเมตร)  
 กลยุทธ : 
 1. พัฒนาเมือง  
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค        
 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 4. บริหารจัดการเมืองใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
(CLIMATE CHANGE) 
 5.ปองกัน ฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 
 6. ศึกษา อนุรักษ ฟนฟู บริเวณพ้ืนที่เมืองเกา 
  แนวทาง: 
 1. ศึกษาสํารวจออกแบบพรอมวางผังแมบทใหสอดคลองกับผังเมือง เมืองเกา และเมืองชายแดน                 
เพื่อพัฒนาเมืองและเมืองชายแดน ใหมีความนาอยู ปลอดภัยและสงเสริมเศรษฐกิจ ดวยโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งกอสรางประกอบ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 2. ศึกษา สํารวจ ออกแบบเพ่ือปองกัน ฟนฟู เพ่ือลดกระทบจากสาธารณภัย 
 3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 
 4. พัฒนาและปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน / โลจิสติกส / ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 
 5. การบริหารจัดการที่ดิน ใหสอดคลองกับผังเมือง 
 6. พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา พื้นที่ลุมน้ํา 
 7. ฟนฟูและปองกันโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาปญหาสาธารณภัย 
 8. ฟนฟูเมืองเกา 
 9. พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานเพ่ือรองรับอารยสถาปตยและผูใชงานทุกกลุมวัยสอดคลองกับผังเมือง 
 10. สงเสริมแนวทางในการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาเมืองตาง ๆ ตามผังแมบทตามผังเมืองรวม                    
ในจังหวัดพะเยา พื้นที่เมืองเกา โดยบริหารจัดการสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปน
ระบบและกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนสูงสุดในระยะยาวตอไป 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 เปาประสงค:  
 1. ประชาชนคนพะเยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเขมแข็ง ภายใตประชาคมอาเซียน 
 ตัวช้ีวัด :      
พัฒนาบุคลากรบริการทางดานสุขภาพเพ่ือดูแลผูสูงอายุโดยใชภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทย (คาเปาหมาย:                 
รอยละ 50) ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) (คาเปาหมาย: รอยละ 5) 
ผูเรียนไดรับการพัฒนาคณุภาพดานการศึกษา สามารถวิเคราะห แกปญหา ปรับตัว และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  (คาเปาหมาย :       ) อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนพะเยาเพ่ิมขึ้น (คาเปาหมาย : 75 ป) 
 กลยุทธ : 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 
 2. สงเสริมคุณคาทางประวัติศาสตรภายใตอัตลักษณคนพะเยา 
 3. สรางสังคมเอ้ืออาทรอยางย่ังยืน 
 4. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 



 
 

 

 แนวทาง : 
  1. สรางอาชีพเพื่อเพ่ิมรายไดและการคุมครองทางสวัสดิการ 
  2. สรางและพัฒนาบุคลากรบริการทางดานสุขภาพ รองรับบริการทางการแพทย (ผูดูแล ผสย.        
ตามบาน) 
  3. สงเสริมการจัดการระบบสุขภาวะท่ีดีของประชาชนทุกกลุมวัย สรางสังคม สุขภาพที่ดี วิถีพะเยา 
  4. พัฒนาหลกัสูตรวิชาชีพในสถานศกึษา  
  5. สงเสริมประชาชนรวมสืบสานรักษา ตอยอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพะเยา 
  6. ศูนยสงเสริมคุณคาและพัฒนา คุณชีวิตประชาชนคนพะเยา 
   7. สงเสริมการศึกษาเรียนรูวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร ผานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก                     
แหงประเทศไทย 
  8. สงเสริมการเขาถึง ความรูทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 เปาประสงค:  
 จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะ
โลกรอน 
 ตัวช้ีวัด : 
 1. จํานวนพื้นที่ปาไมไดรับการฟนฟูและพัฒนา (ปลูกปา/สรางฝาย/ปลูกแฝก) (คาเปาหมาย: 5,000 
ไร) 
 2. จํานวนเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน (คาเปาหมาย: 50 
เครือขาย) 
 3. จํานวนวันที่ฝุนละอองมีคาเกินมาตรฐานและมีคาลดลง (คาเปาหมาย : รอยละ 20) 
 4. จํานวนจุด HOT SPOT ลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20)  
 5. จํานวนพ้ืนที่ท่ีไดรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (คาเปาหมาย: 50 แหง) 
  6. จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรับการจัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเรียนรู (คาเปาหมาย 100 แหง) 
 กลยุทธ : 
 1. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสรางความสมบูรณในทุกพ้ืนท่ี 
 2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
 4. สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน  
 5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรกัษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
 แนวทาง : 
 1. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียวสรางความสมบูรณในทุกพ้ืนท่ี (การฟนฟูสภาพปา               
ที่เสื่อมสภาพ/การปองกันพ้ืนที่ปาไมใหถูกบุกรุก/การจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีปาใหชัดเจน/สงเสริมการปลูกไมยืนตน                   
ในทุกพื้นที่) 
 2.สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา (การสรางฝายตนน้ําลําธาร / ปลูกแฝกเพ่ือลด                  
การพังทลายของหนาดิน/น้ําบาดาลแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา/เฝาระวังและพัฒนาแหลงน้ําสําคัญ/สงเสริม                   
การอนุรกัษฟนฟู แหลงน้ํา และทรัพยากรสัตว น้ําโดยการมีสวนรวมของชุมชน) 



 
 

 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม                      
(การบริหารจัดการปญหาหมอกควันและไฟปา/สงเสริมการจัดการคุณภาพน้ํา/สงเสริมการบริหารจัดการขยะ/
สงเสริมการจัดระเบียบของชุมชน ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ปา/สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการปา) 
 4. สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางย่ังยืน (การสงเสริมปลูกไมยืนตนแบบผสมผสานสรางรายไดอยาง
ยั่งยืนเพื่อลดการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม/สงเสริมชุมชนใหเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต) 
 5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน (ลดคาใชจายดานพลังงาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตแกประชาชน/ลดปญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน/สงเสริมการใชพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy)/สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด                      
การมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทดแทน ของชุมชนที่มีความตอเนื่องอยางย่ังยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม/
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของชุมชนท่ีมีความตอเนื่องอยางยั่งยืน และ                 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
 เปาประสงค:  
 1. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็ง 
  ตัวช้ีวัด : 
 1. รอยละของหมูบาน/ชุมชนสีขาว  (คาเปาหมาย : รอยละ 80 ) 
 2. รอยละของครัวเรือนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเปาหมาย : 
รอยละ 80) 
  กลยุทธ : 
 1. สงเสริมการมีสวนรวมในการพิทักษรักษสถาบันหลักของชาติ 
 2. ปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติดภายใตกลไกประชารัฐ 
 3. ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาอาชญากรรม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 4. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดนของจังหวัด ภายใต
กลไกประชารัฐ 
 5. พัฒนากลไกอํานวยความเปนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง : 
 1. การมีสวนรวม 
   - สงเสริมการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกรักและหวงแหน ในการพิทักษรักษสถาบันหลักของ
ชาติ 
   - สงเสรมิการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติด 
   - สงเสรมิการมีสวนรวมของภาครัฐและประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม 
   - สงเสรมิและพัฒนากลไกอํานวยความเปนธรรม 
   - สงเสรมิความสัมพันธที่ดีตามแนวชายแดนระหวางไทยและประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   - สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. ปองกันและแกไข 
   - พัฒนาศักยภาพกลไกในการปองกัน ปราบปราม  และแกไขปญหายาเสพติด 
   - พัฒนาศักยภาพการปองกัน และปราบปรามปญหาอาชญากรรม 



 
 

 

   - พัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายใน  
   - พัฒนาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง 
   - การปราบปรามผูกระทําความผิด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 
   - พัฒนากระบวนการบริหารจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. สรางความมั่นคง 
  - แกไข ติดตาม ผูกระทําความผิด และเสริมสรางจิตสํานึกที่ดี คืนคนดีสูสังคม 
  - ติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน 
  - เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงภายใน และความมั่นคงตามแนวชายแดน 
  - เพ่ิมศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

17) อํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมาย และใหมีอํานาจหนาที่ใน
เขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
  (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ                     
ที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
  (2) จัดทําแผนพัฒนาการศกึษาและแผนปฏิบัติการ 
  (3) สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
  (4) จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
  (5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
  (6) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  (7) สงเสริม สนับสนุน และดาํเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  (8) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ หรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (9) สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
  (10) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด 
 
 
 



 
 

 

18) ผลการสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิรูปการศึกษา 
- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปนกฎหมายแมบท
ในการบริหารและจัดการศึกษา  
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือลด 
คาใชจายของผูปกครองสงผลใหอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียนลดลงและอัตราการเรยีนตอสูงขึ้น 
- มีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
และพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนองคความรูในการ
พัฒนาจังหวัด  
- มีกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบ   
ความรวมมือของประเทศในกลุม GMS AC BIMSTEC 
ACMECS และ CLMVT สงผลใหจังหวัดตองผลิต และ
พัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการคา การลงทุน การตลาด 
และฐานผลิตรวม สามารถสนับสนุนให เกิดการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยามีแหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่สําคัญ 
เนื่องจากมีกวานพะเยาซึ่งเปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญ 
มีพ้ืนที่เปนอันดับหนึ่ง ของภาคเหนือตอนบนและ  
เปนอันดบัสามของประเทศ 
- จังหวัดพะเยาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมลานนา เนื่องจากเปนเมืองประวัติศาสตร 
ที่มีวิวัฒนาการอยางยาวนานและตอเนื่อง และ 
มีความโดดเดนของกลุมชาติพันธุเปนตนทุนในการ
สงเสริม อนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 
การทองเทีย่วของจังหวัด 
- รัฐมีนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสงเสรมิ   
การเชื่อมโยงเครือขาย และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริการ และ 
การเรียนรู สูสังคมแหงปญญา 
- รัฐมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการดวยกลไก
ประชารัฐ เปนการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคม 
มีสวนรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- นโยบายการศึกษาระดับกระทรวง 
มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการปฏิบัติงาน 
ขาดความตอเนื่อง 
- รายไดประชากรตอหัวตอป 78,974 บาท  
อยูในลําดับที่ 13 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 60 
ของประเทศ ซึ่งเปนตัวบงชี้วารายไดของประชากร
ยังตํ่า 
 - ความเหลื่อมล้ําและชองวางระหวางรายได 
ของกลุมประชาชนมีผลตอโอกาสการเขาถึง 
การบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพแตกตางกัน 
- โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปอัตราการเกิดลดลง 
ตัวปอนการศึกษานอยลง สงผลใหตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
- จังหวัดพะเยามีแนวโนมเขาสูสังคมผูสงูอายุ  
- รัฐบาลสงเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการคาชายแดน 
ยังไมมากเทาที่ควร 
- การยุบเลิกหนวยงานทางการศกึษาระดับอําเภอ 
สงผลใหขาดการประสานและบูรณาการ 
การทํางานรวมกันกับหนวยงานอื่นในระดับอําเภอ 
- งบประมาณไมเพียงพอตอการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ 
- กระบวนการการปรบัปรุง แกไขกฎหมาย
ระดับชาติ บางสวนลาชา ไมครบถวนไมสอดคลอง
กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
เปนขอจํากัดในการสงเสริมการมีสวนรวม 
การจัดการศึกษาเอกชนกับภาคสวนตางๆ  
ดวยกลไกประชารัฐ 
- กระแสวัฒนธรรมขามชาติ ทําใหเกิด 
การเลียนแบบที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองวิถี
วัฒนธรรมลานนา 

 



 
 

 

ประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

- มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยาเปนเมืองสงบมีปญหาสังคมนอย 
(สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา" หรอื สทพ. (LDI)    
จัดใหเมืองพะเยาเปนเมืองนาอยู อันดับ 6 ของ
ประเทศ) 
- สถานศึกษาสามารถใหบริการทางการศึกษาได  
อยางทั่วถึง รองรับทุกกลุมประชากร  เนื่องจาก 
มีสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามความสนใจ 
ของผูเรียน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด 
- มีระบบประกันคุณภาพการศกึษาตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยังอยูในเกณฑ
ต่ํา เนื่องจากเทคนิควิธีการสอนและการจัด
กระบวนการเรียนไมสงเสริมใหเดก็รูจักคิดวิเคราะห 
- ครูยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนยังสอนเนน       
การทองจํามากวาการสอนใหนักเรียนคิด วิเคราะห 
- ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนเปน
จํานวนมากสงผลใหสอนไดไมเตม็ท่ี 
- ผูบรหิารและครขูาดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
- ผูบรหิารบางสวนมีทักษะทางวิชาการนอย 
- ผูปกครองนยิมใหบุตรหลานเรียนตอในสายสามัญ
มากกวาในสายอาชีพ 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยยังขาดความเขมแข็ง 
เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการไมมีหนวยงานท่ีทํา
หนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการเฉพาะ 
- เด็กดอยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุมท่ีมีความ
ตองการพิเศษ ยังไมไดรับโอกาสการพัฒนาเต็ม         
ตามศักยภาพและการดูแลอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เนื่องจากขาดรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ
ของแตละบุคคล 
- การผลิตกําลังคนไมตอบสนองความตองการของ
ตลาด โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน เนื่องจาก
สถานศึกษาขาดการปรับตัว ขาดครู คณาจารย
ผูสอน และสื่อการสอนในสาขาที่ตลาดตองการ 
- ผูเรียนทุกระดับยังขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ 
- เด็กและเยาวชนสวนใหญยังขาดวิจารณญาณใน
การเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลให  
ใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไมเหมาะสม 
- การขาดแคลนครู คณาจารย และบุคลากรในบาง
สาขา 

  
 
 
 
 



 
 

 

19) ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
   17.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตรชาติ (ทั้ง 6 ดาน)   
    1. ยุทธศาสตรชาติ “ดานความมั่นคง” 
    (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง  1) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข                     
2) บานเมืองมคีวามมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
    (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
1.3) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน 2) ปองกันและแกไขปญหา                      
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (ภัยคุมคาม                   
ไซเบอร) 
    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง ดวย 3 กลยุทธ 1) ปลูกฝงคานิยมและ
หลักคิดที่ถูกตองเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข นอมนําเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดําริ 2) 
ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคณุภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู   /วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พื้นที่สูง พ้ืนท่ีตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแกง ชายฝง
ทะเล                ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาต ิศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 3) พัฒนา
กลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัย
พิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
    2. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 2) ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสงูข้ึน 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 5) พัฒนาเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 5.1) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสรางทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนและความถนัด                
ที่แตกตางและหลากหลายของแรงงาน 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันดวยการ
สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
ทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค 
    3. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” (หลัก) 
    (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                  
1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณุภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21     
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                          
1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตยวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัด                   
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต 2.1) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 2.2) ชวงวัยเรียน/วัยรุน 2.3) ชวงวัยแรงงาน 2.4) ชวงวัยผูสูงอายุ                   
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม 3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 3.6) การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 



 
 

 

    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดวย                     
8 กลยุทธ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สรางเสริมและพัฒนาทักษะ        
การเรียนรูที่สมวัย ทกัษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 4) สรางแพลตฟอรม
ดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 5) พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติ                 
ที่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช
ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) สราง                 
ความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 2) กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ม
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น
ในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) การลด               
ความเหล่ือมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 1.7) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงการศึกษา 2) การกระจายศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล ความรูตาง ๆ และบทบาทสถานศึกษา
และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรวมพัฒนาพื้นที่และชุมชนทองถิ่น 4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น                         
ในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรูและการยกระดับ
การเรียนรูของครัวเรือน 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดวย
กลยุทธ 2 กลยุทธ 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียน
สามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุมเปาหมาย 2) สงเสริม 
พัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดที่เหมาะสมและหลากหลาย สะดวก
ทุกท่ี ทุกเวลาตอการเขาถึงและพัฒนาการเรยีนรูตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      
4) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลักของ
การมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม                  
6) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 6.1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ดวยกลยุทธ สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดวยกระบวนการมีสวนรวม 
 
 



 
 

 

    6. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ภาครฐัมีวัฒนธรรมการทาํงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  3) ภาครัฐมี                              
ความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส                   
1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น                    
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 2.1) ใชยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 
4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง               
ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ   มีการบริหารกําลังคน
ที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปรงใส      ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 7) กฎหมายมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 7.1) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ 
ดวยกลยุทธ 7 กลยุทธ 1) สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน 
เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 3) สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ําซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 
6) พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤตมิิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและบุคลากรการศึกษาอ่ืน                     
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   17.2 แผนระดับ 2  
    17.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
      (1) แผนแมบทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู” (หลัก)  
       (1.1) เปาหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู”     
        - เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะที่
จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเปาหมาย ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21  
       (1.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง                      
ในศตวรรษที่ 21” 



 
 

 

        - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรูทุกระดับชั้นที่ใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนากระบวนการเรียนรู
ของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนา
ระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต 1.4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู ท่ีใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม                         
2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” 2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู 
ตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงเขามาเปนครู 2.3) สงเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยาง
ตอเน่ือง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 3.2) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของ
โรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสราง การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 3.4) เพ่ิม
การมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 4) พัฒนาระบบการเรยีนรูตลอดชีวิต 4.1) จัดใหมีระบบการศึกษา
และระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุน 4.4) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอรมสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนา
โปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชน
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
        - เปาหมาย คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะ
เต็มศึกษา 2) สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยูรวม
ในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 4) พัฒนา สมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 2 
      (2) แผนแมบทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต”    
       (2.1) เปาหมายระดับประเด็น “ศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต”  
        - เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน
รางกายสติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเปาหมาย คนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาอยางสมดุล โดยสรางเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยูรวม ในสังคมศตวรรษที่ 21 
       (2.2) แผนยอยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย” 
        - แนวทางพัฒนา 3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีดีที่สมวัยทุกดาน 
        - เปาหมาย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประกอบดวย 1) พัฒนาการดานรางกาย                           
2) พัฒนาการดานอารมณ 3) พัฒนาการดานสังคม 4) พัฒนาการดานสติปญญา 
       (2.3) แผนยอยที่ 3.3 “การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน” 



 
 

 

        - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางาน
รวมกับผูอื่น 
        - เปาหมาย วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด 
วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
        - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรูและทักษะอาชีพแกผูเรียนใหสอดรับ
กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนยอยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทํางาน
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม 
        - เปาหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสําคัญ ที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ 
และความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเปาหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในชวงวัย
ทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
       (2.5) แผนยอยที่ 3.5 “การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ” 
        - แนวทางพัฒนา 1) สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และ
รวมเปนพลังสาํคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
        - เปาหมาย ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต 
เรียนรูพัฒนา  ตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สราง มูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
      (3) แผนแมบทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เปาหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม”   
        - เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเปนไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน การดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปน     
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม                           
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       (3.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสราง                         
จิตสาธารณะ และการเปนพลเมอืงที่ดี” 
        - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดาน
สิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดําริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงเสริมกิจกรรมสรางความตระหนักรู และการมีสวนรวมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ 4) ปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน สงเสริมชุมชนใหเปนฐานการสรางวิถีชีวิตพอเพียง 



 
 

 

       - เปาหมาย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดี
ขึ้น 
       - การบรรลุเปาหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติ
ที่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง สงเสริมกิจกรรมสรางความรู               
ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 
      (4) แผนแมบทที่ 1 ประเด็น “ความมั่นคง”  
       (4.1) เปาหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  
       - เปาหมายที่ 2 ประชาชนอยูด ีกินดีและมีความสุขดีขึ้น  
       - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู                        
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท 
       (4.2) แผนยอย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
        - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของสถาบัน
หลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแทและนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง                  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ําเสมอ 
       - เปาหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเปนท่ีเคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 
       - การบรรลุเปาหมาย 1) ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตอง เพื่อเสริมสราง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับและสราง
โอกาสการเขาถึงการศกึษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชน
ตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)  
       (4.3) แผนยอย 3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (ยาเสพติด
, ไซเบอร, ความไมสงบ จชต.)        
        - แนวทางพัฒนา 1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ปองกันและแกไขปญหา            
ความมั่นคงทางไซเบอร 9) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
       - เปาหมายท่ี 1) ปญหาความมั่นคงที่มีอยู ในปจจุบัน เชน ปญหายาเสพติด                       
ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ ไดรบัการแกไขดีข้ึนจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 
       - การบรรลุเปาหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม  
      (5) แผนแมบทที่ 6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ”  
       (5.1) เปาหมายระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ”  
        - เปาหมายที่ 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน เกิดศูนยกลาง               
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
        - การบรรลุเปาหมาย ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ                  
ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ   



 
 

 

       (5.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ   
        - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทางเศรษฐกิจ                  
ใหเปนเมืองอัจฉรยิะที่มีความนาอยู 2.1 (4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสงเสริม
ศักยภาพของประชาชนอยางเต็มรูปแบบ           
     - เปาหมาย เมืองในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลด                        
ความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
        - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ใน
พ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเที่ยว พื้นที่เมืองนาอยูอัจฉริยะ) 
      (6) แผนแมบทที่ 17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
   (6.1) เปาหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
    - เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
    - การบรรลุเปาหมาย ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และ
เสมอภาคดวยรูปแบบหลากหลาย  
   (6.2) แผนยอย 3.1 การคุมครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ      
    - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุมครองทางสังคม โดยการจัดโครงขาย                     
การคุมครองทางสังคม สําหรับผูดอยโอกาสและคนยากจนใหสามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐไดอยางมี
คุณภาพ 2) สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน โดยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานใหสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมถึงสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง
ดานรายได รวมทั้งเปนทางเลือกที่สําคัญชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงาน 
    - เปาหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับ                 
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - การบรรลุเปาหมาย 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
และกลุมเปาหมาย 2) สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปด                       
ที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
  (7) แผนแมบทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอยางยั่งยืน”  
   (7.1) เปาหมายระดับประเด็น “การเติบโตอยางยั่งยืน”    
    - เปาหมาย สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   (7.2) แผนยอย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
    - แนวทางพัฒนา 1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สรางความรูความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับประเทศและระดบัสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/
หรือการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
    - เปาหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 



 
 

 

    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม      
  (8) แผนแมบทที่ 20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
   (8.1) เปาหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    - เปาหมายท่ี 1) บริการของรฐัมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารไดอยางสะดวก รวดเรว็โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
   (8.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน     
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน 2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 3) ปรับวิธีการทํางาน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบรกิารภาครัฐท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล 
    - เปาหมาย งานบรกิารภาครฐัท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชใน
การบริหารราชการ/บริการประชาชน  
   (8.3) แผนยอย 3.2 การบริหารจัดการการเงนิการคลัง 
    - แนวทางพัฒนา 3) จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ                  
5) กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ  
    - เปาหมาย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
    - การบรรลุเปาหมาย สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (8.4) แผนยอย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัยเปดกวาง เปน
องคกรขีดสมรรถนะสูง” 2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ 3) 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหมใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ 
ทันสมัย 
    - เปาหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว  
    - การบรรลุเปาหมาย 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลาง
ดานการศึกษา ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 2) ปรับปรุง โครงสรางและอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ําซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะ
องคกร  
   (8.5) แผนยอย 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน               
ในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) เสริมสรางความเขมแข็ง                                  
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให
มีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
    - เปาหมาย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 



 
 

 

    - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัตงิาน 
  (9) แผนแมบทที่ 21  ประเด็น “การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เปาหมายระดับประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
    - เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารไดอยางสะดวก รวดเรว็โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (9.2) แผนยอย 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝง และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ 2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ี
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 5) ปรับระบบงานและ
โครงสรางองคกรที่เอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
    - เปาหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
    - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัด
กิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
  (10) แผนแมบทที่ 22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
   (10.1) เปาหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    - เปาหมายที่ 1) กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนา
ประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม  
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารไดอยางสะดวก รวดเรว็โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (10.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ                 
ใหสอดคลองกับบริบทและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม 3) พัฒนาการบังคับใช
กฎหมาย 4) สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
    - เปาหมาย กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยูภายใตกรอบ
กฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง 
    - การบรรลุเปาหมาย เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ                         
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแมบทที่ 23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
   (11.1) เปาหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    - เปาหมายท่ี 1) ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 
    - การบรรลุเปาหมาย 1) ผู เรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะท่ีตอบสนอง ความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ     
   (11.2) แผนยอย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน     
    - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา   องคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย 
    - เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียม
ประเทศที่กาวหนาในเอเชีย 



 
 

 

    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 17.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   
   เรื่ อง ท่ี  1 .  การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรี ยนรู โ ดยรวมของประเทศ                               
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง (สอดคลอง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นท่ี 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….. และมีการทบทวน 
จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ (สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดทําแกไขและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. .....  
     เปาหมายกิจกรรม ไมนอยกวา 2 ฉบับ 
    ประเด็นท่ี 1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา (สอดคลอง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดทําขอเสนอวาดวย แผนความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผูจัดการศกึษา 
       - 4. จัดทําขอเสนอวาดวย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุน                  
ใหสถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความรวมมือรัฐและเอกชน สําหรบัเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ  
       - 5. ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                        
ที่เก่ียวของกับการศึกษาตามขอเสนอวาดวยบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา 
       - 6. ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
ตามขอเสนอวาดวยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ การกํากับดูแลที่เหมาะสม 
       - 7. จัดทําและขับเคลื่อนตามขอเสนอแนวทางการสรางและเพ่ิมสัดสวน
ของความรวมมือระหวางรฐั  
      เปาหมายกิจกรรม มีสวนรวมดําเนินการกับหนวยงานรับผิดชอบหลักแตละ
กิจกรรม 
      ประเด็นท่ี 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดทําดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 
(Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เปาหมายกิจกรรม รวมสรางตัวชี้วัดเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณาการการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศกึษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมือ  
      เปาหมายกิจกรรม บูรณาการการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ในลักษณะเครือขายความรวมมือ สราง
โอกาสการศึกษากับกลุมผูท่ีอยูนอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผานทางไกล หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของ
กลุมเปาหมาย ปรับบทบาท กศน. เปนศูนยสงเสริม สนับสนุน มากกวาการเปนผูจัด ทบทวนศักยภาพและ                        
การดําเนินงานของหนวยปฏิบัติในสังกัด กศน. ใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง                   
ความตองการของกลุมเปาหมายจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในแหลงเรียนรูและศูนยการเรียนเพ่ิมขึ้น                



 
 

 

มีแนวทางการดําเนินงานสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต กําหนดคุณภาพการ
พัฒนาวิชาการและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศนและวิทยุเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป จัดทําแผนที่ สถานศึกษา 
และศูนยการเรียนรู เพื่อจัดสรรใหเหมาะสมและมีความเชื่อมโยง    ตามบริบทและความตองการ  
      เร่ืองที่ 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็ก
ปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให สมกับวัย (สอดคลอง 5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. จัดทําแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับชวงวัย  
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดขอเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ่1 ที่เหมาะสมกับชวงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดทําระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสําหรับ
เด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําขอเสนอวาดวยระบบการคัดกรอง และรวมสงเสริม
พัฒนาการเดก็ปฐมวัยและเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษในหนวยใหบริการ 
        กิจกรรม - 4. จัดทําแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ (transition period) 
ระหวางวัย 2 - 6 ป  
        เปาหมายกิจกรรม จัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ 
(transition period) ระหวางวัย 2 - 6 ป  
        กิจกรรม - 5. จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก 4 กระทรวง                  
ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก                     
4 กระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมพอแมผูปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมรอบดาน  
        กิจกรรม - 6. จัดทําขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยก ระดับคุณภาพของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก  
        เปาหมายกิจกรรม รวมยกรางขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยกระดับ
คุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก รวมทั้งสงเสริมครู พ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เก่ียวของ เขารับ                   
การอบรมพัฒนาใหมีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตรการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
       ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําแนวทางการสรางความรูความเขาใจ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ และรางคูมือการเตรียมความพรอมพอแม กอนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางตอเนื่อง  
      เรื่องท่ี 3  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นท่ี 3.1) การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (สอดคลอง                             
5  กิจกรรม) 



 
 

 

        กิจกรรม - 1. สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนใหมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
        เปาหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน ในปการศึกษา 2/2563 
และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนใหเด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขาสูระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
        เปาหมายกิจกรรม สนับสนุนใหเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาใหกลับเขาศึกษา
ตอหรือไดรบัการพัฒนาทักษะอาชีพ  
        กิจกรรม - 5. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
        เปาหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
        กิจกรรม - 6. พัฒนาองคความรูเพ่ือการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาค                 
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
        เปาหมายกิจกรรม พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ของกลุมเปาหมายเดก็และ
เยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก                
ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองแมนยํา และสนับสนุนการวิเคราะหเพ่ือใชประโยชน
ในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
        กิจกรรม - 7. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสรางสังคมแหงโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศกึษาทั้งในและตางประเทศ  
        เปาหมายกิจกรรม สํารวจสถานะความเหลื่อมล้ําและคุณภาพทรัพยากรมนุษย
ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือ                        
ในสถานศึกษาที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน (สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครู ใหกระจายตัวออกไปในพ้ืนที่
ที่มีความขาดแคลนครู  
        เปาหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครู ที่กระจายตัวออกไปในพื้นที่ท่ีมี
ความขาดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 
อาจารย (สอดคลอง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับ
ความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู (สอดคลอง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. กําหนดอัตราบรรจุครูท่ีจบการศึกษาโดยผานแผนการผลิตและ
พัฒนาครู                   
        ปาหมายกิจกรรม วิเคราะหอัตรากําลังในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อขอจัดสรร
ทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา  
        กิจกรรม - 3. จัดทําระบบขอมูลครูท่ีรวบรวมขอมูลการผลิต การใช และ                        
การคาดการณอัตรากําลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม  มีระบบขอมูลครู ที่สามารถสืบคนขอมูลเก่ียวกับการผลิต การใช 
และการคาดการณอัตรากําลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอยางมีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคลอง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพใหกับ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา  
        เปาหมายกิจกรรม มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับ
ครูและบุคลากรทางการศกึษาอยางเปนระบบ  
        กิจกรรม - 5. จัดทําระบบและกลไกใหมเพ่ือใหครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง    
        เปาหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระที่กําหนด โดยเนน
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหครูไดมีโอกาสในการเขาถึงขอมูลไดงาย  
        กิจกรรม - 10. จัดทําระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักสําหรับ
ครูชํานาญการ  
        เปาหมายกิจกรรม ครูชํานาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่และเปนไป
ตามมาตรฐาน 
        กิจกรรม - 11. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายคร ู
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เปาหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือขายคร ูNational Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นท่ี 4.3) เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
        เปาหมายกิจกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 
        กิจกรรม - 2. แกไขปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน การเลื่อนวิทย
ฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู                    
        เปาหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู เรียน                          
โดยไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะ ที่สอดคลองกับคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นท่ี 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอกําหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบรหิาร                     
        เปาหมายกิจกรรม ขอกําหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบรหิารเปนเกณฑหนึ่งสําหรับการประเมินผูบริหาร 
        กิจกรรม - 3. จัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร                     
        เปาหมายกิจกรรม การบริหารอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร                        
มีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีสมรรถนะตามขอกําหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
        กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนาผูบริหาร ใหมีสมรรถนะหลักและ                     
ไดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร  



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามขอกําหนดสมรรถนะหลัก
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นท่ี 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ (สอดคลอง                        
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. กําหนดบทบาทหนาที่และอํานาจของ ก.ค.ศ. โดยเนนระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                     
        เปาหมายกิจกรรม บทบาทและอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีความชัดเจน และสอดคลอง
กับภารกิจ  
        กิจกรรม - 5. ยกรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง          
การศึกษา พ.ศ. .... 
        เปาหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา พ.ศ. .... 
      เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ                   
ที่ 21 (สอดคลอง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ                     
การประเมนิเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัด ประเมินผล                         
เพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู และสมรรถนะดานเนื้อหาสาระท่ีสอน ดานศาสตรการสอน ดานการใชสื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอนดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และดานบทบาทของครูในยุคใหม  
       เปาหมายกิจกรรม ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัด การเรียนรูเชิงรุกได 
ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถใหคําแนะนําหรือชวยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และการนําไปจัดการสอนหรอืจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
        กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอยางรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ 
ตัวอยางรายวิชา เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
       เปาหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนสําเร็จรูป รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีผานการคดักรองจากผูเชี่ยวชาญ ใหครูเขาถึงเพ่ือนําไปใชและเรียนรูเพ่ือพัฒนาขึ้นเองได สถานศึกษา
มีรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาข้ึนเอง สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ความพรอม 
จุดเนนของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 
       กิจกรรม - 4. จัดใหมีศนูยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
       เปาหมายกิจกรรม ศนูยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให ครูและนักเรียน
เลือกใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณการเรยีนรู   
       ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (สอดคลอง    
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน  
        เปาหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน                   
เพื่อเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรยีน 
        กิจกรรม - 3 จัดทําจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีคณุธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
       ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือก
เขาศึกษาตอ (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทาํขอเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
        เปาหมายกิจกรรม รวมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาแบบทดสอบ                
ใหวัดสมรรถนะตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลองระหวางสมรรถนะท่ีคาดหวังตามหลักสูตร
กับเคร่ืองมือ/ขอคาถามที่ใชวัด 
        กิจกรรม - 2. จัดทําขอเสนอใหมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรร
โอกาสและการคัดเลือกเขาศึกษาตอและประกาศใช 
        เปาหมายกิจกรรม ผู เรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและได เขาศึกษาตอดวย                       
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
       ประเด็นท่ี 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอเสนอวาดวยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผาน                
การประกันคุณภาพ การประเมินคณุภาพ และการรับรองคุณภาพ 
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา และ
มีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน  
         กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขอกําหนด
ดานคุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษา
นําไปปฏิบัต ิเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เปนระบบท่ีมีความเชื่อมโยงสอดคลอง ไมสรางภาระตอสถานศึกษาและ
การปฏิบัตหินาที่การจัดการเรยีนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถ
สรางความเชื่อม่ันใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนได และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู 
ผูบรหิาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นที่ 5.5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผูเรียน (สอดคลอง 4 
กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนาระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีความทันสมัยและ
รวดเร็ว เพ่ือใหครู ผูเรียน และผูปกครอง เขาถึงขอมูลและแกไขปญหาฉุกเฉินไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        เปาหมายกิจกรรม แอพพลิเคชั่นสําหรับการติดตาม ดูแล คุมครองผูเรียน                             
ในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใช
ระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา  
        เปาหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตาม
มาตรการการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา 



 
 

 

        กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุมครองผูเรียน ทั้งในดานความปลอดภัย สุขภาพ
และสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  
        เปาหมายกิจกรรม ผูเรียนไดรับการชวยเหลือดูแล และคุมครองทั้งดาน                      
ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
        กิจกรรม - 5 สงเสริมสนับสนุนระบบการคุมครองผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ตอเนื่องและยั่งยืน  
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุมครองผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
      เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมาย                             
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทํารางกฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ  
ทั้ง 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานท่ัวไป)เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาไดรับการกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 4 ดาน ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ และการบริหารจัดการ                
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
       ประเด็นท่ี 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ (สอดคลอง           
1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดทําขอเสนอการปรับปรุงบทบาทหนาท่ีและอํานาจที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับให 
        เปาหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบงหนาที่และอํานาจที่ชัดเจน
ระหวางหนวยงานนโยบาย หนวยงานการกํากับ หนวยงานการสนับสนุน และหนวยงานการปฏิบัติการ  
      เรื่องที่  7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคลอง 3 ประเดน็) 
       ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล
แหงชาติ (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. นําผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ไดรับมาประมวล และ
ดําเนินการผูกรวมและนํามาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล  
        เปาหมายกิจกรรม รวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวย
ดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยายเครือขายแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล โดยการสราง    
ความรวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ (PPP) 
        เปาหมายกิจกรรม ผูเรียน ครู และคนทุกชวงวัยเขาถึงทรัพยากรการเรียนรู และ
สื่อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ ที่มคีณุภาพสูง ผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ และไดรับ
การแนะแนว (Consulting) ใหสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจจนสามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางยั่งยืน  
       ประเด็นที่ 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
(สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In 
Education)    



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม ระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
(Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานขอมูลกลางรายบุคคลที่อางอิงจากเลขบัตร
ประจําตัว ประชาชน 13 หลัก เปนรูปแบบเดียวกันของทุกหนวยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลได 
         กิจกรรม  - 2. จัดทํากฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
        เปาหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทาง   
การศึกษา, จัดโครงสรางองคกรศูนยขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 
       ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดาน
ความฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media 
literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม                    
ที่ สะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและ             
การรูเทาทันสื่อของประชาชน 
        เปาหมายกิจกรรม ขอเสนอวาดวยการเสริมสรางทักษะการรูดิจิทัลและการรูเทาทัน
สื่อของประชาชน, กําหนดสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ (Digital and media literacy) ที่ปรับตาม 
ความจําเปนในแตละชวงวัยที่เหมาะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ 
        เปาหมายกิจกรรม บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของในการเสริมสรางสมรรถนะ
ดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ, คูมือความรูเกี่ยวกับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรู เทาทันสื่อ สําหรับผูปกครอง 
นักเรียน วัยทํางาน ผูสูงอายุ, ดําเนินงานรวมกับศูนยการเรียน และศูนยดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับ
ประชาชน เนนกลุมผูสูงอายุ  
        กิจกรรม - 3. ประเมนิสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของคนไทย 
        เปาหมายกิจกรรม  นํารองการประเมินระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทัน
สื่อแตละชวงวัย และทบทวนแกไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผูสูงอายุมีระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและ 
การรูเทาทันสื่ออยูในระดับดีมาก  
     (2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 
      เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง                
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือย 
       เปาหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอปของ
จํานวนโรงเรยีนระดับประถมศกึษา/มัธยมศึกษา 
       กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
       เปาหมายกิจกรรม ระดับความรูวัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครองของ
ผูเขารวมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไมนอยกวารอยละ 60 
     (3) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
      เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสู
รัฐบาลดิจิทัล  



 
 

 

       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ 
       เปาหมายกิจกรรม หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยการนําเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชงาน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการบริหาร
ราชการแผนดิน 
       เปาหมายกิจกรรม 1) หนวยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอํานาจหนาที่ท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หนวยงานภาครัฐมีการจัดทําขอมูลสําคัญตามมาตรฐานที่กําหนด 
และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได 3) หนวยงานภาครัฐมีขอมูลสําคัญท่ีใชในการตัดสินใจ และการจัดอันดับ
ของประเทศในดานตาง ๆ 4) ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สําหรับใชในการตัดสินใจและ                 
การบริหารราชการแผนดิน 5) หนวยงานมีผูรับผิดชอบในการวบรวม จัดการและวิเคราะหขอมูล 
      เรื่องท่ี 3/ประเด็นท่ี 3 โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงาน                    
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมท่ี 1/กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ 
และลด/ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม 
       เปาหมายกิจกรรม 1) สวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน  
4 ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ 
       เปาหมายกิจกรรม ดําเนินการตามแผนได 100% 
      เรื่องท่ี 4/ประเด็นที่ 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง                      
พรอมขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 จัดกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนในการบริการ
สาธารณะท่ีสําคญั และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
       เปาหมายกิจกรรม กําลังคนที่ เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ตองการ             
ที่สอดคลองกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
       กิจกรรมท่ี 3/กลยุทธที่ 3 พัฒนาทกัษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธ
ใหกับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป าหมายกิจกรรม 1 )  ภาครั ฐมี กํ าลั งคนมีทักษะและสมรรถนะที่ ทันต อ                               
การเปลี่ยนแปลงทันสมัย และเปนสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใชประโยชนกําลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ 3) ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีคานิยมและอุดมการณที่กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองแยก
ผลประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจาหนาท่ีของรัฐ 
มีกระบวนทัศนใหม (New Paradigm)และมีจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุมครองเจาหนาที่จากการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมโดยผูบังคับบัญชา 
       กิจกรรมที่ 4/กลยุทธที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคนในสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
       เปาหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจเพ่ือใหการใชกําลังคน
ภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) สวนราชการมีสายงานตําแหนง และระดับสอดคลองกับความจําเปนของ
ภารกิจภาครัฐ 



 
 

 

      เรื่องท่ี 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สรางและรักษาคนดีคนเกง
ไวในภาครัฐ 
       กิจกรรมท่ี 1/กลยุทธท่ี 1 ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามา
ทํางานในหนวยงานของรัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจางงาน และชองทางการสรรหาบุคลากร
ภาครัฐท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทํางานและการใชชีวิตของคนรุนใหมและผูที่มีความรู
ความสามารถสูง  2) สวนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งใหเปนแรงดึงดูดและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูสมัครงาน                    
3) มีระบบการจัดสอบความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 4) มีระบบการสอบวัดความรู
ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่เปนมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภท 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและมีจิต
สาธารณะไวในภาครัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เปนรูปธรรม และมีความเปน
ธรรมมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเขมขน และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไมมีประสิทธิภาพใหออก
จากราชการ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอองคกร 
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม 1) เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจาหนาที่ใหมระดับมืออาชีพ   
นักบริหารระดับตน นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ
สายอาชีพ ชวงอายุ และพ้ืนที่ทํางาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหวางการทดลองงาน (Induction Training)                                
มีประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและทัศนคติใหมในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets) 3) การพัฒนาบุคลากร
ภาครฐันาไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุมคา 
       กิจกรรมท่ี 5/กลยุทธท่ี 5 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
       เปาหมายกิจกรรม 1) ทุกองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐ                      
นําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐไปใชในการบริหารงานบุคคล 2) องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด
หลักเกณฑการใชพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตําแหนง การลดตําแหนง การยายตําแหนง เปนตน 
       กิจกรรมที่ 6/กลยุทธที่ 6 พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่อง               
ในการดาํรงตําแหนง 
       เปาหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเสนทางความกาวหนาที่เปดกวาง มีโอกาสและ
ประสบการณทํางานที่หลากหลาย ทาํใหภาครัฐสามารถระดมสรรพกําลังความเชี่ยวชาญมาใชประโยชนไดอยางสูงสุด 
      เรื่องท่ี 6/ประเด็นที่ 6 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครฐัใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       เปาหมายกิจกรรม หนวยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     (4) แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 



 
 

 

      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน 
รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลวเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 จัดทํากฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํา
รางกฎหมาย การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็น
ของผูเก่ียวของ การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการจัดทํารางกฎหมาย
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 
       เปาหมาย – 
     (5) แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิดใหมี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยก
ขยะแตละประเภท รวมทั้งผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
        เปาหมาย – 
      (6) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” ในโรงเรียนและใน
มหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายที่อยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
อยางตอเนื่อง      
        เปาหมายกิจกรรม สรางความตระหนักในกลุมนักเรียนนักศึกษา 
      (7) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 
        กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 สรางพลังแผนดิน 
        เปาหมายกิจกรรม – 
      (8) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 
        กิจกรรมท่ี 1/กลยุทธที่ 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
        เปาหมายกิจกรรม สรางนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกงเพ่ือตอตานการทุจริตฯ ใหกับ
คนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ดานการปองปราม 
        กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลย    ไมดําเนินการใหถือ
เปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
        เปาหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระ
และมีการเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอและถือวาเปนภารกิจที่สําคัญซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง 
        กิจกรรมที่ 4/กลยุทธที่ 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องที่นารังเกียจไมพึง
กระทํา 
        เปาหมายกิจกรรม ใหขาราชการ เจาหนาที่ และเจาพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ ยึดถือ
และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ วาดวยการรักษาวินัยอยางเครงครัด 
 17.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค (สอดคลอง 6 ขอ) 
   1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 
   1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน                
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ  
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
  2) เปาหมายรวม (สอดคลอง 5 ขอ) 
   2.1 คนไทยมีคณุลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ 
   2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
   2.6  มรีะบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (สอดคลอง 9 ยุทธศาสตร) 
   ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (หลัก) 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น 3) คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค โดย 1.2) สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ



 
 

 

ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดย 2.1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม                
ที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห   อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค               
มีทักษะการทํางาน และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 2.3) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
โดย 3.6) จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุก
กลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ 3.7) ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง
เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
   ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (รอง) 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร  2) เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครฐั 3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี 
และสภาพรางกาย 2) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษา     ที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน
มากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี 3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
สงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 2) การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 2.5) วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 2.4.4) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม โดยพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือการพึ่งตนเอง สงเสรมิใหมีการกําหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับทักษะการเปน
ผูประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 3) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ตอสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
    แนวทางการพัฒนา 4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม         
4.4) สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน สรางความตระหนักรูของผูบริโภค โดยใหขอมูล                  
ที่ถูกตองพอเพียง เสริมสรางทัศนคติในการดํารงชีวิตใหเปนวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวย
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชน
มีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีโอกาสในการศกึษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพ่ิมขึ้น   



 
 

 

    แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและ
ธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 1.2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรู                 
ความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทางความคดิ ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย                  
1.3) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี                       
ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย (รอง) 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 3) เพ่ิมคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา โดยกําหนดภารกิจ 
ขอบเขต อํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ินใหชัดเจนและไมซ้ําซอน  
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองคกร 5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปองกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัล
รายใหมเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ โดยสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจใหเปน
ระบบดิจิทัล โดยจัดทําแพลตฟอรม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร สงเสริมธุรกิจของผูประกอบการดิจิทัลรุน
ใหม (Startup) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ (จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน) 
  แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 3.1) ดานบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ (รอง) 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 2) เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู
สําหรับคนทุกกลุมในสังคม 4) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษาอัตลักษณ
ของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดใหคนในทองถิ่น ตลอดจนใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการ
พัฒนาเมือง ควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองสําคัญ 2.2.1) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปน
เมืองนศูนยกลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เปนศูนยบริการดานสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยู
อาศัย 2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการศึกษา 2.2.4)พัฒนาเมืองขอนแกนและ
เมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลางการศกึษา 2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและ
เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3.1) พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี สงเสริม



 
 

 

การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตท้ังในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
วิสาหกิจชุมชน 3.2) พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3.2.3) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ
เขามามีสวนรวม และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและ
ผูประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนใหสามารถใชประโยชนจากการพัฒนา 
 17.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)  
(สอดคลอง 7 นโยบาย) 
  นโยบายที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธํารงรักษาดวยการปกปอง เชิดชูเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย (2) ระดับ
ความเขาใจของทุกภาคสวนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย     
   4) กลยุทธท่ี (2) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศใหตระหนักรู
และเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึงสรางความเขาใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจําเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย (3) นําศาสตรพระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวพรอมท้ังเผยแพรผลการดําเนินงานใหแพรหลายเปนท่ีประจักษทั้งในและ
ตางประเทศ  
  นโยบายท่ี 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
   1)  แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 6 : การสรางความสามัคคีปรองดอง” 
    2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย  
     4) กลยุทธที่ (2) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเนนสราง
ความรู ความเขาใจในการดําเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนในการรวม
กําหนดแนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง 
  นโยบายที่ 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนที่ 7 : แผนการปองกันและแกไขปญหา                         
การกอเหตรุุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต  
   4) กลยุทธที่ (1) บูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนระบบมีเอกภาพ และ
เปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนศาสตรพระราชาเปนหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งใหความสําคัญกับ                         
การดําเนินงาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรูนําหลักวิชาการสากลมาประยุกตใชในการแกไขปญหา 
ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลักของ



 
 

 

ปญหา (5) สงเสริมสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสราง                  
ความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ใหเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงที่เผยแพรสูกลุมผูปกครอง ครอบครวั สตรี เยาวชน ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาซึ่งอยูในพื้นที่ นอกพื้นท่ี และในตางประเทศอยางทั่วถึง ตลอดจนสงเสริม ใหมีการจัดระบบการศึกษาที่
เก้ือหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข 

  นโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายท่ี 
8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน    

   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนที่ 10 : แผนการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : การแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย                               
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
   4) กลยุทธที่ (4) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษ
ของยาเสพติด เพ่ือปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการเฝาระวัง
และแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี โดยใชกลไกประชารัฐ 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย (2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต   
   4) กลยุทธท่ี (4) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตานและ
ปฏิเสธ การทุจริต 
  นโยบายที่ 10 :  เสรสิรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 15 : การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
ทางไซเบอร 
    2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความพรอมในการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร 
   3) ตัวชี้วัด (2) ระบบปองกันทางไซเบอรที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกปองขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญดานไซเบอร 
   4) กลยุทธที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูถึงความสําคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร 

 
 
 
 



 
 

 

สวนท่ี 4 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไดศึกษาวิเคราะหทบทวนบริบทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณระดับประเทศ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ. 2561-
2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอ
รัฐสภา เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เปาหมายที่ 4 เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
ดังน้ี 

วิสัยทัศน 
 ผูเรียนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะเพื่อการดํารงชีวิต
ในตวรรษที่ 21  

พันธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา               

ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

 3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง                      

ตามศักยภาพของผูเรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ คร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

คานิยม  
P-STRONG 

 P = Phayao provincial Education Office  : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 S = Service Mind  : จิตมุงบริการ 

 T = Team   : การทํางานเปนทีม 

 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 

 O = Ongoing   : ไมหยุดยั้ง 



 
 

 

 N = Network   : เครือขายความรวมมือ 

 G = Goal    : เปาหมาย 

 “สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา เปนองคกรที่เขมแข็ง บุคลากรมีจิตมุงบริการ ทํางานเปนทีม  

มีความรับผิดชอบ มีเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสูเปาหมายอยางไมหยุดย้ัง” 

เปาประสงครวม 
 1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมา                   
ภิบาล 
 2. ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ                  
ในศตวรรษที่ 21  

 ตัวชี้วัดเปาประสงครวมและคาเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม (หนวยหลักรับผิดชอบ) 
คาเปาหมาย 

ป 2564 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity & Transparency 
Assessment) 

ไมนอยกวา 85 คะแนน 
 

2. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป 
เพิ่มขึ้น  

รอยละ 50 

3. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรยีน (N-NET) แตละภาคเรียน เพิ่มขึ้น 

รอยละ 39 ขึ้นไป 

4. รอยละของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ สามารถนําผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน  

รอยละ 80 

5. จํานวนครั้งท่ีประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรยีนรูที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรยีนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

10,000,000 คน   

6. รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนําผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน  

รอยละ 80 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงคและกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงค กลยุทธ 
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรียนรูท่ีจําเปน          
ในศตวรรษที่ 21 สอดคลอง
เหมาะสมกับการเสรมิสราง
ความมั่นคงในแตละบริบท  
 

 
 
 

1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคดิที่ถูกตองเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลัก
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข นอมนํา 
เผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง
พระราชดําริ 
2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บ
ชายแดน ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ
และแรงงานตางดาว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม 
ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะที่ตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานและ
การแขงขันของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาด แรงงานในพื้นท่ีและ
ภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร 3. พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
สมรรถนะการเรียนรูที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการ
พัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียน
ในศตวรรษที ่21 
3. หนวยงาน/สถานศึกษามี
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 
2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ
ผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต               
ที่เทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 
5. พัฒนาทักษะการเรยีนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน 
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติที่ถูกตอง          
ดานระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอด
การเรียนรูและการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึง และเสมอภาคดวย
รูปแบบหลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา            
ตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได               
อยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุมเปาหมาย 
2. สงเสรมิพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลน              
แบบเปดที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. หนวยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางสะดวก 
รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัดและฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 
3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูร
ณาการเช่ือมโยงทุกระดับ รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศกึษา  

4. ปรบัปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน 
คลองตัว ไมซ้ําซอน และทันสมยั เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีด
สมรรถนะองคกร 
5. พัฒนาเครอืขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรม
รณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร/ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร 
/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร  

คาเปาหมาย  
ป 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง   
เปาประสงค : ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสม
กับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท  
1. รอยละของสถานศกึษาจัดกิจกรรมสงเสริมความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(โรงเรียนเอกชน) 

รอยละ 100 

2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสรางภูมิคุมกันภัยคุกคามรูปแบบใหม มีความรู ทัศนคติที่ถูกตอง
เพิ่มข้ึน (โรงเรยีนเอกชน) 

รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค : ผูเรียน ขาราชการ ครู บุคลากรทางการศกึษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 
3. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษา ที่เผยแพรตอสาธารณชน 
(สนง.ศธจ.) 

รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  
เปาประสงค :  
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
4. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน (โรงเรียนเอกชน) 

รอยละ 50 

5. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไดผานการประเมินคุณภาพภายนอก      
อยูในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (โรงเรยีนเอกชน) 

รอยละ 80 

6. รอยละคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน (โรงเรียนเอกชน) 
(คาเปาหมาย : ×+รอยละ 3 ของป 2562)   

- ระดับประถมศึกษา    

- ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

รอยละ 90.82 
รอยละ 80.74 

7. รอยละคะแนนเฉลี่ยความเปนพลเมืองของผูเรียน (โรงเรียนเอกชน) 
(คาเปาหมาย : ×+รอยละ 3 ของป 2562)   

- ระดับประถมศึกษา    

- ระดับมัธยมศึกษา 

 

 

รอยละ 82.47 

รอยละ 84.26 

8. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ/ดาน
การเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น (โรงเรียนเอกชน) 

รอยละ 80 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร 
/ตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย  
ป 2564 

9. รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ดานอาชีพ สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น (โรงเรียนเอกชน) 

รอยละ 80 

10. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนําผล
การพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (โรงเรียนเอกชน) 

รอยละ 80 

11. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (โรงเรียนเอกชน) รอยละ 85 

12. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการบริหารงาน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (สนง.ศธจ.)  

รอยละ 85 

13. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรู จิตสํานึกและวินัย
การบริหารจัดการขยะและอนุรกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
(สนง.ศธจ.,โรงเรียนเอกชน) 

รอยละ 90 

ประเด็นยุทธศาสตร 4  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เปาประสงค : ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบหลากหลาย 
14. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับ
เปาหมาย (โรงเรียนเอกชน) 

รอยละ 100  

ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค :  หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ 
ของผูรับบรกิารไดอยางสะดวก รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

15. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (สนง.ศธจ.) 

ไมนอยกวา  
85 คะแนน 

16. รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ที่ไดรบัการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนําผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สนง.ศธจ.) 
 

รอยละ 80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สวนท่ี 5 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 

1. ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ 
 1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตองเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนํา 
เผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดําร ิ

- 
 2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพ ในเขตพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดน                 
ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว)  

- 
 
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม 
ฯลฯ) 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 

- 
 2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     การศึกษา 
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1) โครงการ
พัฒนาเครือขาย
ครูนักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรม
การเรียนรูเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
สําหรับ
สถานศึกษาใน
จังหวัดพะเยา 
- ศึกษาสภาพ 
ปญหาและความ
ตองการจําเปน
ของเครือขายครู
นักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรมฯ 
- พัฒนาเครือขาย
ครูนักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรมฯ 
- ศึกษา

- เพ่ือศึกษาสภาพ 
ปญหาและความ
ตองการจําเปน
ของเครือขายครู
นักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรม  
ฯ 
- เพ่ือพัฒนา
เครอืขายครู
นักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรมฯ 
- เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของ
เครอืขายครู
นักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรมฯ 

- มีขอมูล
สารสนเทศ
เก่ียวกับสภาพ 
ปญหาและความ
ตองการจําเปน
ของเครือขายครู
นักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรม 
ฯ 
- มีรูปแบบ
เครือขายครู
นักวิจัยใน
สถานศึกษา
จํานวน 1 รูปแบบ 
- ครูที่เขารวม
โครงการมีความรู 
ความเขาใจในการ
สรางนวัตกรรมฯ 
 

- ระดับ
ความสาํเรจ็ใน
การจัดทําขอมูล
สารสนเทศ
เก่ียวกับสภาพ 
ปญหาและความ
ตองการจําเปน
ของเครือขายครู
นักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรมฯ 
(ระดับ 5)   
- ระดับ
ความสาํเรจ็ใน
การสราง
เครอืขายครู
นักวิจัยใน
สถานศึกษาฯ 
(ระดับ 5)   
 

535,000 สป.ศธ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

ประสิทธิผลของ
เครือขายครู
นักวิจัยในการ
สรางนวัตกรรมฯ 
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2) โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมที่
เสริมสราง
ความสามารถใน
การจัด
ประสบการณ
เรียนรูตามแนว
ไฮสโคป (High 
Scope) เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
เด็กปฐมวัย
สําหรับครู
ปฐมวัยในจังหวัด
พะเยา 

- เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม
ท่ีเสริมสราง
ความสามารถใน
การจัด
ประสบการณ
เรยีนรูตามแนว
ไฮสโคป        
เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัย สําหรับ
ครูปฐมวัยใน
จังหวัดพะเยา 
- เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของ

- หลักสูตร
ฝกอบรมท่ี
เสริมสราง
ความสามารถใน
การจัด
ประสบการณ
เรียนรูตามแนว
ไฮสโคปฯ จํานวน 
1 เลม 
- ครูปฐมวัยท่ีจัด
ประสบการณ
เรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-6 
ป ในจังหวัด

- ระดับ
ความสาํเรจ็มร
การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม
ท่ีเสริมสราง
ความสามารถใน
การจัด
ประสบการณ
เรยีนรูตามแนว
ไฮสโคปฯ (ระดับ 
5) 
- รอยละของครู
ปฐมวัยท่ีเขารวม
โครงการมีความรู

448,300 สป.ศธ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 2 2 



 
 

 

- จัดอบรมการจัด
ประสบการณ
เรียนรูตามแนว
ไฮสโคปฯ 
-การนาํเสนอ
ผลงาน Best 
Practices การ
จัดประสบการณ
เรียนรูตามแนว
ไฮสโคปฯ 

หลักสูตรฝกอบรม พะเยา จํานวน 
80 คน 
- เด็กปฐมวัยอายุ 
3-6 ป ในความ
รับผิดชอบของครู
ปฐมวัยที่เขารวม
โครงการ จํานวน
............คน 
 

ความสามารถ
และทักษะการจัด
ประสบการณ
เรยีนรูตามแนว
ไฮสโคปฯ (รอย
ละ 80) 
 

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 2 

   983,300           

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
กลยุทธ 
 1 .  พัฒนาการจัดการศกึษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา   - 

 2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคดิอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัต ิ
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1) โครงการการ
พัฒนาและการ
สงเสริมการ
จัดการเรียนรูดวย

- เพื่อใหครูผูสอน
สามารถจัด
กิจกรรมการเรยีน
การสอนรายวชิา

- จัดอบรมเชิง
ปฏบิัติการ “การ
พัฒนาและ
สงเสริมการ

รอยละของ
ครูผูสอนที่เขา
รวมโครงการมี
ความรูเก่ียวกับ

100,000 สป.ศธ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 1 3 



 
 

 

ทักษะดานการ 
Coding  
- จัดอบรมเชิง
ปฏบิัติการ “การ
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการเรียนรูดวย
ทักษะดานการ 
Coding (เทคนิค 
สื่อ และการ
ออกแบบ
เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับการ
เรียนรูสูหองเรียน
ในศตวรรษที่ 
21)” 
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถอดบทเรียนและ
นําเสนอรูปแบบ/
นวัตกรรม/
แนวทาง               
การจัดการเรียนรู
ดวยทักษะดาน
การ Coding 
 

เทคโนโลยี 
(วิทยาการ
คํานวณ)               
ท้ังรูปแบบ 
Online และ 
Unplugged ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหครูผูสอน
สามารถออกแบบ
และประยุกตใช
สื่อ และ
เทคโนโลยีท่ีเนน
ทักษะการคิด              
อยางเปนระบบ 
ในการจัดการ
เรียนการสอนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
และสามารถ
เลือกใชสื่อดิจิทัล
ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของ
หองเรียนของตน
ได 
- เพ่ือสงเสริมให

จัดการเรียนรูดวย
ทักษะดานการ 
Coding (เทคนิค 
สื่อ และการ
ออกแบบ
เทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับการ
เรียนรูสูหองเรียน
ในศตวรรษที่ 
21)” ใหแกครูที่
สอนสอนสาระ
เทคโนโลยี 
(วิทยาการ
คํานวณ) ระดับ
ประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.4-ป.6) 
สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
พะเยา จํานวน 
52 คนจํานวน 1 
ครั้ง 
- นิเทศ ติดตาม 
และสงเสริมการ
จัดการเรียนรูดวย
ทักษะดานการ 
Coding จํานวน 

การพัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการเรียนรูดวย
ทักษะดานการ 
Coding (เทคนิค 
สื่อ และการ
ออกแบบ
เทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับการ
เรยีนรูสูหองเรียน
ในศตวรรษที่ 
21)” (รอยละ 
80) 



 
 

 

สถานศึกษา
พัฒนารูปแบบ/
นวัตกรรม/
แนวทางในการ
จัดการเรียนรูดวย
ทักษะดานการ 
Coding  
 

26 โรงเรียน 
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถอดบทเรียนและ
นําเสนอรูปแบบ/
นวัตกรรม/
แนวทาง               
การจัดการเรียนรู
ดวยทักษะดาน
การ Coding 
จํานวน 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 
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1) โครงการ
ขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ปฐมวัยในระดับ
พื้นที ่  
- จัดเก็บขอมูล
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (เด็ก 3-6 
ป)  
- การนิเทศ กํากับ 
ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  
3. สรางความรู 
ความเขาใจ การ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ

- เพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจ การ
ตระหนักถึง
ความสาํคัญของ
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและ      
การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
- เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา
สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมี
คุณภาพ         

- การเก็บรวบรวม
ขอมูลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (เด็ก  
3-6 ป) ป
การศึกษา 2563 
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ 
จํานวน 1 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมการ
สรางความรู 
ความเขาใจ การ
ตระหนักถึง
ความสาํคัญของ
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการมี
สวนรวมในการจัด

- รอยละ
ความสาํเรจ็ของ
การจัดทํา
ฐานขอมูล
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (เด็ก 3-6 
ป) ปการศึกษา 
2563 ตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ท่ีถูกตอง เปน
ปจจุบัน 
ครอบคลุมภารกิจ 
(รอยละ 90) 
- จํานวนผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง 
ผูดูแลเด็ก 

60,000 สป.ศธ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการมี
สวนรวมในการ
จัดการศึกษา
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย          
ดวยระบบ
ออนไลน 
4. การคัดเลือก
รูปแบบ/วิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ             
(Best Practices)     

- เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนใหเด็ก
ปฐมวัยทุกคน
ไดรับการพัฒนา
ดานการศึกษา
อยางท่ัวถึง และมี
พัฒนาการสมวัย   

การศึกษาสาํหรับ
เด็กปฐมวัย          
ดวยระบบ
ออนไลน ใหแกครู
กลุมเปาหมาย 
จํานวน 1 ครั้ง 
- การคัดเลือก
หรือสรรหา
รูปแบบ/วิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best 
Practices) 
จํานวน 1 ครั้ง  
 

ผูรับบริการ และ 
ผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกภาคสวนทีมี่
ความรูความ
เขาใจมีความ
ตระหนักและเขา
มามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
ใหเด็กปฐมวัย (ไม
นอยกวา 500 
คน) 
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2) โครงการ 
Innovation  
for Thai 
Education 
(IFTE) 
นวัตกรรม

- เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู 

- สถานศึกษาที่
เขารวมโครงการมี
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู 
การนิเทศ ติดตาม

- จํานวน
นวัตกรรมฯ ของ
สถานศึกษาที่เขา
รวมโครงการมี
นวัตกรรมการ

284,000 สป.ศธ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

การศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศกึษา
จังหวัดพะเยา 
ประจาํป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- จัดประชุมเชิง
ปฏบิัติการ
สงเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรม
ทางการบริหาร
จัดการ การ
จัดการเรียนรู 
การนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถอดบทเรียน 
คัดเลือก
นวัตกรรม
ทางการบริหาร
จัดการ การ
จัดการเรียนรู 
การนิเทศติดตาม
และประเมินผล  

การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
- เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรยีนใหสูงข้ึน 
 

และประเมินผล 
อยางนอย 1 
นวัตกรรม 
- สถานศึกษาที่
เขารวมโครงการ
อยางนอยรอยละ 
60 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพ่ิมขึ้น 

บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู 
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
(อยางนอย 1 
นวัตกรรม) 
 

 
 



 
 

 

 4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรบัการเรียนรูรูปแบบใหม 
- 

 5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
- 

 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคตทิี่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 
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1) โครงการ ศธ. 
จิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน 
จัดกิจกรรม 
- ปลูกตนไม 
- เก็บขยะ 
- ทําความสะอาด
หองสุขา หองน้ํา 

- เพ่ือนอมรําลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภมูิพล 
อดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร   
- เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีจิต
สาธารณะและใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

จัดกิจกรรมจิต
อาสาสําหรับ 
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศกึษาโรงเรียน
บานรองหา 
โรงเรียนตามฝน 
โรงเรียนประชา
บํารุงและ สนง.
ศธจ.พะเยา รวม
ทั้งสิ้น 233 คน 

รอยละของผูที่เขา
รวมกิจกรรมมีจิต
สาธารณะและใช
เวลาว างให เป น
ประโยชน (รอยละ 
100) 
 

10,000 สป.ศธ กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 1 7 3 3 
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2) โครงการสราง
และสงเสริมความ
เปนพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคบาท
ดานการศึกษาสู
การปฏิบัต ิ
จัดกิจกรรม 
- ใตรมพระบารมี 
จักรีวงศ 
- จิตอาสารักษา
บาน รกัษถ่ิน 
- พลเมืองดีของ
สังคม 
- การขับเคลื่อน
สถานศึกษา
พอเพียงและ
ประเมินโรงเรยีน
สถานศึกษา
พอเพียง 

- เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู 
ความเขาใจในพระ
บรมราโชบายดาน
การศึกษาใน 
หลวงรัชกาลที่ 10  
- เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมนอมนํา
พระบรมราโชบายฯ 
สูการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 
- เพื่อใหหนวยงาน
ทางการศึกษา 
สถานศึกษามีวิธี
ปฏบิัติท่ีเปนเลิศ
ดานการนําพระ
บรมราโชบายฯ   สู
การปฏิบัติ 

จัดกิจกรรมสราง
และสงเสริมความ
เปนพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคบาท
ดานการศึกษาสู
การปฏิบัติ  
จํานวน 4 กิจกรรม  
- โรงเรียนสังกัด  
สพม. เขต 36 
จํานวน  5 โรงเรียน 
- ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน
สังกัด สพม. เขต 
36  จํานวน 35  
คน 
 

- รอยละของ
ผูบรหิาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารวม
โครงการ มีความรู 
ความเขาใจในพระ
บรมราโชบายฯ  
(รอยละ 100) 
- รอยละของ
ผูบรหิาร ครู บุลา
กรทางการศึกษาที่
เขารวมโครงการ 
นอมนําพระบรม
ราโชบายฯ สูการ
ปฏบิัติใน
ชีวิตประจําวัน 
(รอยละ 100) 
 

191,000 สป.ศธ กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

- เพื่อให
สถานศึกษาพัฒนา
เปนสถานศึกษา
ตนแบบในการนํา
พระบรมราโชบายฯ 
สูการปฏิบัติ 
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3) โครงการ
สงเสริมการจดั
งานวันคลายวัน
สถาปนายุวกาชาด
ไทย (99 ป ยุว
กาชาดไทย) 
- กลาวคาํ
ปฏญิาณตนของ
สมาชิกยุวกาชาด 
- สวนสนามของ
สมาชิกยุวกาชาด 
- บําเพ็ญ

- เพ่ือระลึกถึง
บุคคลสําคัญที่
เปนผูกอตั้ง
กิจการยุวกาชาด
ไทย   
- เพ่ือใหสมาชิก
ยุวกาชาดมี
ความรู ความ
เขาใจ และ
ตระหนักในคุณคา
และความสําคัญ

- จัดพิธีสวน
สนามและ
กิจกรรมกลาวคํา
ปฏญิาณตนของ
สมาชิกยุวกาชาด 
จํานวน 1 ครั้ง  
- ผูบังคับบัญชา
และสมาชิกยุว
กาชาด จาํนวน 
400 คน 
 

รอยละของ
เจาหนาที่ 
ผูบังคับบัญชา 
สมาชิกยุวกาชาด 
และบุคลากร
ทางดานยุว
กาชาดมีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรม
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่ง
กันและกัน (รอย

30,000 สป.ศธ กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

ประโยชนของ
สมาชิกยุวกาชาด 
 

ของการเปน
สมาชิกยุวกาชาด  
- เพ่ือใหเจาหนาที่ 
ผูบังคับบัญชา 
สมาชิกยุวกาชาด 
และบุคลากร
ทางดานยุว
กาชาด มีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรม
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่ง
กันและกัน 

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

- เพ่ือใหนักเรียน
และนักศึกษา
ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยาง
เหมาะสมเปนไป
ตามระเบียบของ

ตรวจ ติดตาม 
ดูแลความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา  
จํานวน 20 ครั้ง 

รอยละของ
นักเรยีนและ
นักศึกษาในพื้นท่ี
จังหวัดพะเยาที่
ไดรับการดูแล 
คุมครอง ปองกัน 
แกไขปญหาความ

45,000 สป.ศธ กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 11 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา   

กระทรวงศกึษาธิ
การ 
- เพ่ือใหความ
ชวยเหลือนักเรยีน
และนักศึกษา 
สถานศึกษาที่
ประสบภัยพิบัติ 
ภยัธรรมชาติและ
สถานการณ
ฉุกเฉิน 
 

ประพฤติและ
ไดรับความ
ชวยเหลือในกรณี
ท่ีประสบเหตุภัย
พิบัติ ภยั
ธรรมชาติและ
สถานการณ
ฉุกเฉิน (รอยละ 
100) 
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5) โครงการนิเทศ
กิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา 
ประจําป
งบประมาณ 2564 
- นิเทศกิจกรรมยุว
กาชาดใน
สถานศึกษา 

- เพ่ือให
คําปรึกษา และ
ชวยเหลือในการ
จัดกิจกรรมยุว
กาชาดใน
สถานศึกษาให
ถูกตอง 

นิเทศกิจกรรมยุว
กาชาดใน
สถานศึกษา 
สังกัดสํานักงาน
เทศบาลเมือง
พะเยา จํานวน 6 
โรงเรียน  

รอยละของ
เจาหนาที่และ
ผูบังคับบัญชายุว
กาชาดใส
สถานศึกษาที่มี
ความรูเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดใน

9,000 สป.ศธ กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

- เพ่ือใหทราบ
ขอมูลผลการจัด
กิจกรรมยุว
กาชาดใน
สถานศึกษา 

 สถานศึกษาที่
ถูกตอง (รอยละ 
90) 
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6) โครงการ
ประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
จังหวัดพะเยา 
และศนูยเสมารักษ 
สนง.ศธจ.พะเยา   
- จัดประชุมเชิง
ปฏบิัติการ
ขับเคลื่อนฯ  
 

- เพ่ือใหผูเขา
ประชุมมีความรู 
ความเขาใจ
นโยบาย 
มาตรการ 
แนวทางและแผน
ในการสงเสริม
ความประพฤติ
นักเรยีนและ
นักศึกษาระดับ
จังหวัด 
- เพ่ือใหศนูยเสมา
รักษ สนง.ศธจ.

จัดประชุม
ปฏบิัติการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
จังหวัดพะเยา  
และศูนยเสมารักษ 
สนง.ศธจ.พะเยา   
และบุคลากรที่
เก่ียวของ จํานวน 

รอยละของ
ผูเขารวมประชุมมี
ความรู ความเขาใจ
นโยบาย มาตรการ 
แนวทางและแผน 
ในการสงเสริม 
ความประพฤติ
นักเรยีนและ
นักศึกษาระดับ
จังหวัด (รอยละ 
80) 
 

30,000 สป.ศธ กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 2 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

- จัดประชุม
คณะกรรมการ
สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
จังหวัดพะเยา 

พะเยาบูรณาการ
และขับเคล่ือน      
งานสงเสริมความ
ประพฤตินักเรยีน
และนักศึกษาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

105 คน 
 

 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ  

- 
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- 
 9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 
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1) โครงการ
อนรุักษพันธุกรรม
พืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ

- เพื่อใหสถานศึกษา
เขาใจและเห็น
ความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชและ

ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนในสังกัด 

- รอยละของ
สถานศึกษาที่เขาใจ
และเห็นความสําคัญ
ของพันธุกรรมพืช

10,000 สป.ศธ กลุมลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
- ติดตามการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ ใน
โรงเรียน
กลุมเปาหมาย 

ทรัพยากร 
-  เพื่อติดตามผล
การดําเนินงานของ
โรงเรียน
พฤกษศาสตร 
- เพื่อขยายและ
สรางเครือขายการ
ดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนใหมาก
ยิ่งขึ้น 
 

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

และทรัพยากร (รอย
ละ 100) 
 - รอยละของ
สถานศึกษามีขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน
พฤกษศาสตรที่
ถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 
(รอยละ 90) 
 

รวมงบประมาณ 
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 
 

   769,000           

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ 
 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยาง
หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุมเปาหมาย 
 

โค
รง

กา
ร 

กิจ
กร

รม
หล

ัก 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค 

เป
าห

มา
ย 

ตัว
ชี้ว

ดั 
แล

ะ 
คา

เป
าห

มา
ย 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(ห

นว
ย 

: บ
าท

) 

แห
ลง

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ผูร
ับผ

ดิช
อบ

 

ความสอดคลอง 

ย.
ชา

ติ 

แผ
นแ

มบ
ท 

แผ
นป

ฏิร
ปูฯ

 

แผ
นฯ

 1
2 นโ

ยบ
าย

รฐั
บา

ล 

ย.
ศธ

 

ย.
สป

.ศ
ธ 

หล
ัก 

เร
งด

ว
น 

1) โครงการ
สงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อ
เด็กดอยโอกาส 
(พิการ) 
- จัดเก็บขอมูล
ดําเนินการใน
โรงเรียนเอกชน
จังหวัดพะเยา 
- ดําเนินการ
อบรมเชิง
ปฏบิัติการ
เก่ียวกับการจัด
การศึกษาสาํหรับ

- เพ่ือใหมี
ฐานขอมูลเด็ก
พิการในโรงเรียน
เอกชน ในจังหวัด
พะเยา 
- เพ่ือพัฒนาครู
โรงเรียนเอกชน 
ใหมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการ   

- สนง.ศธจ.
พะเยา มี
ฐานขอมูลเด็ก
พิการในโรงเรยีน
เอกชน ในจังหวัด
พะเยา จํานวน 1 
ฐานขอมูล 
- พัฒนาครู
โรงเรียนเอกชน 
ใหมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
การจัดการศึกษา
สําหรับเดก็พิการ
โรงเรียนละ 2 คน 

รอยละของครูท่ี
เขารับการอบรม
ท่ีมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการ
ในสถานศึกษา
และสามารถนําไป
ปฏิบัติได (รอยละ 
90) 

10,000 สนง.
ศธจ.
พะเยา 

กลุมพัฒนา
การศึกษา 

4 11 12 1 8 7 3 4 



 
 

 

เด็กพิการใหแกครู
โรงเรียนเอกชน  
- นิเทศ ติดตาม 
การจัดการสอน
สําหรับเด็กพิการ 
 

จํานวน 21 
โรงเรียน รวม 42 
คน 
 

 
 2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวติ 

- 
รวมงบประมาณ 
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 
 

   10,000           

 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศกึษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ  
 1. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 

- 
 2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 

- 
 3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 
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1) โครงการ
ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษา และ
จัดทําแผนปฏบิัติ
ราชการประจําป 
ของจังหวัด
พะเยา และของ 
สนง.ศธจ.พะเยา 
- จัดประชุม    

เชิงปฏบิัติการ

ทบทวนและ

จัดทําแผนฯ 

 

เพ่ือให สนง.ศธจ.
พะเยามี
แผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏบิัติ
ราชการประจําป 
ของจังหวัด และ
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด สําหรับ
เปนกรอบ
แนวทางในการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจ นโยบาย 
และเปาหมายที่
กําหนดไวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับ 
 

จัดประชุมเชิง

ปฏบิัติการ 

- ทบทวน

แผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําป 

ของ สนง.ศธจ.

พะเยา และจัดทาํ

แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

(ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร) 

จํานวน 1 ครั้ง 

- ทบทวน

แผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัด 

จํานวน 1 ครั้ง 

- จํานวนครั้งของ

การจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

ทบทวน

แผนพัฒนา

การศึกษา และ

จัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป 

(จาํนวน 3 ครั้ง) 

- จํานวนเอกสาร

แผน (อยางละ  

10 เลม) 

 

38,900 สป.ศธ กลุม
นโยบาย 
และแผน 

6 12 12 1 11 7 6 5 



 
 

 

ความตองการ
ตามบริบทพื้นที ่

- จัดทํา

แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

(ฉบับจัดทําคําขอ

งบประมาณ

รายจายประจาํป) 

จํานวน 1 ครั้ง 

 

โค
รง

กา
ร 

กิจ
กร

รม
หล

ัก 

วตั
ถุป

ระ
สง

ค 

เป
าห

มา
ย 

ตัว
ชี้ว

ดั 
แล

ะ 
คา

เป
าห

มา
ย 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(ห

นว
ย 

: บ
าท

) 

แห
ลง

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ผูร
ับผ

ดิช
อบ

 

ความสอดคลอง 

ย.
ชา

ติ 

แผ
นแ

มบ
ท 

แผ
นป

ฏิร
ปูฯ

 

แผ
นฯ

 1
2 นโ

ยบ
าย

รฐั
บา

ล 

ย.
ศธ

 

ย.
สป

.ศ
ธ 

หล
ัก 

เร
งด

ว
น 

2) โครงการ
ประชุม
ปฏิบัติการ 
จัดทําแผนปฏบิัติ
ราชการพฒันา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน
ประจาํป
งบประมาณ  
 
 

- เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการมีความรู
เก่ียวกับการ
บริหารจัด
การศึกษาในพื้นท่ี
ชายแดน  
- เพ่ือใหจังหวัด
พะเยามี
แผนปฏบิัติ
ราชการพัฒนา

- ผูเขารวม
โครงการศึกษาดู
งานการบริหารจัด
การศึกษา
โรงเรียนในพื้นท่ี 
จํานวน 1 ครั้ง  
- จังหวัดพะเยามี
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดนฯ และ

รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ
ท่ีมีความรู
เก่ียวกับการ
บริหารจัด
การศึกษาในพื้นท่ี
ชายแดน (รอยละ 
90) 
 

58,800 สป.ศธ กลุม
นโยบายและ
แผน 

4 12 12 1 8 7 3 4 



 
 

 

พ.ศ.2564 ระดับ
จังหวัด 
- ศึกษาดูงาน
โรงเรียนในพื้นที่
ชายแดน  
- ประชุมทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน ระยะ 5 
ป (พ.ศ.2560 – 
2564) จังหวัด
พะเยาและจัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัด
พะเยา 

การศึกษาพื้นที่
ชายแดน 
ประจําป สาํหรับ
ใชเปนแนวทาง
และเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงาน
การศึกษา 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 
อยางละ 20 เลม 
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3) โครงการ
สงเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อ
การจัดทํา
รูปแบบและ
แนวทางพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
- สรางเครือขาย 
และพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

- เพื่อสราง
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
สถานศึกษาในการ
สงตอผูเรียนระดับ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับ
ระดับอาชีวศึกษา
และ
ระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัด 
- เพื่อพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความ
เชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรูใน
ระดับอาชีวศึกษา
และ

- มเีครือขายความ
รวมมือระหวาง
สถานศึกษาในการ
สงตอผูเรียนระดับ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับ
ระดับอาชีวศึกษา
และ
ระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัด 
- มหีลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีความ
เช่ือมโยงการ
จัดการเรียนรูใน
ระดับอาชีวศึกษา
และ
ระดับอุดมศึกษา  
 
 

- จํานวนเครือขาย
ความรวมมือ
ระหวาง
สถานศึกษาในการ
สงตอผูเรียนระดับ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับ
ระดับอาชีวศึกษา
และ
ระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัด (อยาง
นอย 5 เครือขาย) 
- จํานวนหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความ
เชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรูใน
ระดับอาชีวศึกษา 
 

196,580 สป.ศธ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

6 12 12 1 11 7 6 5 



 
 

 

ระดับอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่
ของจังหวัด 
- เพ่ือเพิ่มจํานวน
ผูเรียนสายอาชีพ
ใหสูงขึ้น  
 

- เพ่ิมจํานวน
ผูเรียนสายอาชีพ
ใหสูงข้ึน 

และ
ระดับอุดมศึกษา 
(อยางนอย
เครอืขายละ 1 
หลักสูตร) 
- อัตราการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนผูเรียน
สายอาชีพ 
(สัดสวนผูเรียน
สายอาชีพ ตอ 
สายสามัญ เปน 
50 : 50) 
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4) โครงการ
ตรวจติดตามการ
บริหารจัดการ
งานสงเสริม
การศึกษาเอกชน 
ประจาํป

เพ่ือให
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ 
 

ตรวจติดตาม 

- การใชจายเงิน
อุดหนุน
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 

- รอยละของ
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ
ศึกษามีความรู 

33,600 สช. กลุมสงเสริม
การศึกษา
เอกชน 

6 20 12 1 11 7 6 5 



 
 

 

งบประมาณ 
2564 
กิจกรรมตรวจ
ติดตาม 
- การใชจายเงิน
อุดหนุน
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ
ศึกษา  
- การขอจัดตั้ง  
การจัดการเรียน
การสอนและการ
เลิกลมกิจการ
สถานศึกษา
เอกชนทั้งในและ
นอกระบบ  

ศึกษามีความรู 
ความเขาใจ 
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเก่ียวกับ
การใชจายเงิน
อุดหนุนการจัด
การศึกษา การขอ
จัดตั้ง การจัดการ
เรยีนการสอน 
และการเลิกลม
กิจการของ
สถานศึกษา
เอกชนมากยิ่งขึ้น 
 

ประเภทสามัญ
ศึกษา 19 แหง 
จํานวน 1 ครั้ง 

- การขอจัดตั้ง  
การจัดการเรียน
การสอน  และ
การเลิกลมกิจการ
สถานศึกษา
เอกชน ในระบบ 
จํานวน 21 แหง 
นอกระบบ 19 
แหง จํานวน 1 
ครั้ง 

 

ความเขาใจ
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับ
การใชจายเงิน
อุดหนุนการจัด
การศึกษามาก
ยิ่งข้ึน (รอยละ 
100) 
- รอยละของ
สถานศึกษา
เอกชนมีความรู 
ความเขาใจ
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับ
การขอจัดตั้ง การ
จัดการเรยีนการ
สอน และการเลิก
ลมกิจการของ
สถานศึกษา
เอกชนมากยิ่งขึ้น 
(รอยละ 100) 
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5) โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร 
ประจาํป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- กําหนดแนวทาง
การตรวจ ติดตาม
ฯ  
- จัดทําขอมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการ 
ศธ 
- ตรวจ ติดตามฯ  

- เพ่ือกําหนดแนว
ทางการตรวจ ติด
ตามฯ การ
ดําเนินงานตาม
นโยบายฯ 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
- เพ่ือจัดทําขอมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการ 
ศธ 
- เพ่ือตรวจ ติด
ตามฯ การ
ดําเนินงานตาม
นโยบายฯ 

- จัดประชุม
กําหนดแนว
ทางการตรวจ ติด
ตามฯ การ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 จํานวน 1 
ครั้ง 
- จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการ ศธ 
ปละ 2 ครั้ง  
- นิเทศ ติดตามฯ 
หนวยงาน

ระดับความสําเร็จ 
- ในการกําหนด
แนวทางการตรวจ 
ติดตามฯ การ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ระดับ 5) 
- ในการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการ
กระทรวงศกึษาธิ
การ (ระดับ 5) 
- ในการตรวจ ติด

80,000 สป.ศธ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

6 12 12 1 11 7 6 5 



 
 

 

 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

ทางการศึกษา   
ปละ 2 ครั้ง  
 

ตามฯ การ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2564  (ระดับ 5) 

 
 
 4. ปรับปรงุโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัวไมซํ้าซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 
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1) โครงการ
เสริมสราง
ศักยภาพ
บุคลากรใน
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 
 
 

- เพ่ือใหบุคลากร
ไดรับพัฒนา
สมรรถนะหลัก
ดานมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) 
 
 

- จัดอบรมอบรม
เสริมสราง
ศักยภาพบุคลากร 
ศึกษาธิการ
จังหวัด รอง
ศึกษาธิการ
จังหวัด และ
ผูอํานวยการกลุม 
 

รอยละของ
บุคลากรท่ีมี
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
สมรรถนะหลัก
ดานมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) 

45,400 สป.ศธ กลุม
อํานวยการ 

6 20 12 6 11 10 6 5 



 
 

 

- จัดอบรมอบรม
เสริมสราง
ศักยภาพบุคลากร 
- การศึกษาดูงาน 

- เพ่ือใหบุคลากร
ไดรับพัฒนา
สมรรถนะอยาง
ตอเนื่อง และให
เห็นถึงศักยภาพ 
และสามารถ 
ดึงศกัยภาพของ
ตนเองมาใชใน
การปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 
- การศึกษาดูงาน
ของบุคลากรใน
สังกัด จํานวน 1 
ครั้ง 
 

(รอยละ 90) 
 

รวมงบประมาณ 
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 5 
 

   453,280           

รวมงบประมาณ 
ทั้ง 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

   2,215,580           

 
 5. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงคเฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 

- 
 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

- 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ 
 1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตองเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนํา เผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดําริ 

- 
 2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพ 
ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนท่ีตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน                    
ชายขอบและแรงงานตางดาว)  

- 
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม                    
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาต,ิ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ี
และเมอืงนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 

- 
 2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     
การศึกษา 
1) โครงการการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
 ทางการเรียน สําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
          แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกชวงวัย  
 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ 



 
 

 

     การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู  

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน สําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล 
      นโยบายการศึกษาของประเทศใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสรางทุนปญญา
และความเปนเลิศใหกับทรัพยากรมนุษย โดยมุงสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยของ
ภาครฐัและภาคเอกชน ในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระดับภาคหรือกลุมจังหวัดหรือจังหวัด ใหตรง
กับความตองการของพ้ืนที่ (สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2559,หนา ก)  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 24(5) กลาวถึงกระบวนการวิจัย                  
ในการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, 
หนา 14) รวมท้ังคุรุสภาซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพครูไดกําหนดมาตรฐานความรูและสมรรถนะ 
ความเปนครูมืออาชีพในดานการวิจัยทางการศึกษาอยูในมาตรฐานที่ 7 โดยเนนใหครูใชกระบวนการวิจัยในการ
แกปญหา สามารถเสนอโครงรางเพ่ือทําวิจัย สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน และสามารถ
ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน (สํานักมาตรฐานวิชาชีพ กลุมมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ, 2550)  นอกจากนี้  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาสภาพขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ไดมีขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในดานการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือน
วัติกรรม โดยมีแนวทางใหมี พ.ร.บ.เพื่อสรางความรวมมือระหวางบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
และปรับทิศทางการกําหนดนโยบายวิจัยเพ่ือนวัตกรรม (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรปูการศึกษา, หนา 22) 
การวิจัยเปนศาสตรที่มีหลักวิชา มีกระบวนการเปนลําดับขั้นตอนในการศึกษาคนควาวางแผนดําเนินการอยางเปน
ระบบในการคนหาคําตอบและสรางองคความรู แบบปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม ตลอดจนวิทยาการใหมๆ ท่ีเหมาะสม
ดวยการใชแนวคิดและทฤษฎีเปนหลัก เพ่ือใหผลการวิจัยมีความถูกตอง ไดรับ   การยอมรับและมีความเชื่อถือสูง 
การวิจัยจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับแสวงหาและสรางองคความรู วิธีการทํางานและนวัตกรรมใหมๆ                    
ทางการศึกษาท่ีมีคุณคา  นโยบายการศึกษาของประเทศจึงใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาและถือเปนกลไก
หลักที่นําไปสูการสรางเสริมกระบวนการคิดในเปนทุนปญญาของคนไทย การสรางสรรคองคความรู นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐและผลิตภัณฑสมัยใหม บนฐานความรูของการวิจัย รวมทั้งสงเสริมงานวิจัยที่สรางและพัฒนา
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองตรงตามความตองการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เชนเดียวกับ
เจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการใหมีการวางระบบวิจัยและกิจกรรมสรางเสริมการวิจัยใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ใหสามารถใชกระบวนการวิจัยชวยสรางเสริมผูเรียนใหเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหาอยางเปนระบบ เกิดกระบวนการเรียนรูและตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ 
อยางตอเน่ือง พรอมผลักดันใหนําผลผลิต  จากการวิจัยไปใชประโยชนทางการศึกษาตอไป (สํานักวิจัยและพัฒนา
การศึกษา, 2559,หนา 2)   



 
 

 

การพัฒนาครูใหเปนครูนักวิจัยถือเปนบทบาทหนึ่งของครูยุคใหม ที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาผูเรียนใหเปน                 
ตามหลักสูตรมุงหวัง ครูนักวิจัยยอมนําเอาการวิจัยเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน แตจากรายงาน                 
การวิจัยที่มีการศึกษาสภาพปญหาดานการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรยีนของครู พบวา ครูที่ไดรับการฝกอบรมการทํา
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกันมาก แตผลสัมฤทธ์ิในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คุณภาพของการวิจัยและคุณคา
ของงานวิจัยดังกลาวในความคิดของครูกลับอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากครูขาดแรงจูงใจและขาดความรู                       
ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Sukdunai, Wiratchai,&Khemmani, 2011, P.2) สอดคลองกับงานวิจัยของ 
รัตติมา โสภาคะยังและคณะ (วารสารบัณฑิตศึกษา,2556, หนา 27) ที่ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูดาน               
การทําวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานหวยกอก1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ผลการวิจัยพบวา ครูทําวิจัยในชั้นเรียนนอย ไมมีรองรอยหลักฐานในการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูขาดการพัฒนา
ศักยภาพในดานการทําวิจัยในชั้นเรียน สวนปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนพบวา ครูขาดความรู ความเขาใจในขั้นตอน
และกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูเคยผานการอบรมมาแลวเปนเวลานาน จึงขาดทักษะและความมั่นใจในการ
ทําวิจัยในชั้นและขาดความรู ความเขาใจการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบเปนทางการ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุทธิพงษ บุญผดุง และ พิณทิพา สืบแสง.(2556) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของครู                  
ตามแนวคิดของไวกอตสก้ีโดยใชหลักการเปนหุนสวน(ระยะที่1) ผลการวิจัยพบวา ระดับสมรรถนะการทําวิจัยของครู 
ตามสภาพที่เปนจริงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับนอยถึงปาน
กลาง ท้ังสามดานยอย คือ 1) ดานความรูในการระบุปญหาของการวิจัย 2) ดานความรูในดานการดําเนินการวิจัย 
และ 3) ดานความรูในดานการวิเคราะหขอมูลการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนเรื่องสําคัญ                      
ที่หนวยงานและบุคคลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของประเทศตองดําเนินการรวมมอืกันอยางจริงจังและตอเนื่อง  
กลไกสําคัญที่จะทําใหบรรลุเปาหมายคุณภาพผูเรียน คือ ครู การพัฒนาครูใหมีทักษะความสามารถในดานตาง ๆ  
จึงมีความจําเปน  โดยเฉพาะความสามารถดานการวิจัย ซึ่งเปนทักษะที่ครูใชสําหรับการคนหาคําตอบของปญหา
เก่ียวกับการสอน ปรับปรุงงานสอน และพัฒนางานวิชาการที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  ครูจึงควรไดรับ
การเสริมทักษะดานการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาครูจะเกิด
ประสิทธิภาพไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับตัวครูเปนสําคัญ ครูตองเห็นถึงความสําคัญจําเปนและลงมือพัฒนา
ดวยตัวของตัวเอง อยางไรก็ตามอาจใชกระบวนการความรวมมือกันเปนกลุมของครูในการชวยเหลือ เสริมสรางและ
สนับสนุนการพัฒนาครู โดยกลุมครูรวมมือกันทํางานในรูปเครือขายซึ่งอาจจะรวมกับหนวยงานและบุคคลอ่ืน ๆ                
ในทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อันสงผลตอการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ผูเรียนการใชยุทธศาสตรเครือขาย เปนการเชื่อมโยงของกลุมคนหรือกลุมองคกรท่ีสมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนขาวสาร
รวมกันหรือทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือพัฒนาไปสูระดับของการลงมือทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
โดยมีความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ กิจกรรมท่ีทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียม
หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สมาชิกเครือขายมีความเปนอิสระหรือมีความเปนตัวของตัวเอง การรวมตัวเปน
เครือขายเปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยน สกัดเอาสวนดีหรือจุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกัน
และกัน ผนึกกําลังกันเกิดเปนพลังทวีคูณ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแล สงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา เห็นความสําคัญของการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายเพ่ือเปนกล
ยุทธในการสรางความเขมแข็งของการวิจัยทางการศึกษาและการเชื่อมโยงการใชผลการวิจัย ตลอดจนการติดตอ
สรางความสัมพันธระหวางนักวิจัยการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ในการสราง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัยทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
เพื่อผลประโยชนของครูและผูเรียน การจัดตั้งเครือขายครูนักวิจัยจะเปนนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูที่สําคัญ                 
ที่มีสวนผลักดันใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดความย่ังยืน เพราะการดําเนินงานในรูปแบบเครือขายจะชวยให



 
 

 

เกิดพลังการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครูนักวิจัยจะมีเพ่ือนรวมคิดและรวมดําเนินงานอันกอใหเกิดกําลังใจ     
ในการทาํวิจัย  มีการแบงปนทรัพยากรและประสบการณในการทําวิจัย มีการเชื่อมโยงภารกิจโดยมีเปาหมายสุดทาย
มุงที่คุณภาพผูเรียน ซึ่งจะทําใหครูนักวิจัยเห็นความสําคัญและประโยชนของการวิจัย และเกิดแรงบันดาลใจ                        
ในการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการปฏิบัตแิละพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง   
 คณะผูวิจัยมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น จึงมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาเครอืขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเนนกระบวนการพัฒนาดวยกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring)  และกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ PLC (Professional Learning 
Community) ซึ่งเปนเทคนิคหนึ่ง ที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรใหเปนบุคลากรแหงการเรียนรูอันจะเปน
ตัวจักรสําคญั                ที่จะนําไปสูความสําเร็จและเปนประโยชนตอองคกรและตัวบุคลากรในการทํางานให
บรรลุเปาหมายเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  สงผลใหเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยั่งยืน
ตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการจําเปนของเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรม  
การเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน สําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
     2) เพื่อพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรยีนสําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
     3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับสถานศกึษาในจังหวัดพะเยา 

4. เปาหมาย 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
  1) มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของเครือขายครูนักวิจัย                          
ในการสรางนวัตกรรมการเรยีนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับสถานศกึษาในจังหวัดพะเยา 
  2) มีรูปแบบเครือขายครูนักวิจัยในสถานศึกษาจังหวัดพะเยาจํานวน 1 รูปแบบ 
  3) ครูที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
  1) ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ ปญหาและความตองการจําเปนของเครือขายครูนักวิจัย                           
ในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เปน
ขอมูลท่ีตรงกับสภาพ ปญหาและความตองการในระดับพื้นที่อยางแทจริง   
  2) รูปแบบเครือขายครูนักวิจัยในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพ  
  3) ครูที่เขารวมโครงการสามารถทําวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการเรยีนรูได 
  4) ครูท่ีเขารวมโครงการมีนวัตกรรมการเรียนรูที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนได 

5. กลุมเปาหมายของโครงการ 
  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรยีนหนวยงานดานการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา จํานวน  
10 สังกัด ดังน้ี 



 
 

 

 1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 4) สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดพะเยา 
 5) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 6) สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
 7) องคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพะเยา 
 8) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 9) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา 
 10) สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 
     6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 
  1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ ปญหาและความตองการจําเปน
ของเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับสถานศึกษา                    
ในจังหวัดพะเยา (ระดับ 5)   
  2) ระดบัความสําเร็จในการสรางเครือขายครนูักวิจัยในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา (ระดับ 5)   
     6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  1) รอยละของครูที่เขารวมโครงการสามารถทําวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการเรียนรูได (รอยละ 80) 
  2) รอยละของครูที่เขารวมโครงการมีนวัตกรรมการเรียนรูท่ีสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเรียนได (รอยละ 80) 

7. วิธีการดําเนินการ + กิจกรรม 
 7.1 วิธีดําเนินการ 
การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 3 ระยะ แตละระยะจะสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
ดังน้ี   
       ระยะท่ี 1  ศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการจําเปนของเครือขายครูนักวิจัยในการสราง
นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
            ประชากร คือ ครูผูสอนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา 
            เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพท่ีคาดหวังเกี่ยวกับเครือขายครูนักวิจัย                      
ในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
โดยมีขั้นตอนและวิธีการสรางเครื่องมือดังนี้ 
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการการสรางเครือขาย และ การทําวิจัยในชั้นเรียน และ
การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการเรียนรู  
 2) สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่คาดหวังเครือขายครูนักวิจัยในการสราง
นวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3) นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปหาคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  
 4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช กับครูผูสอน จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคา                   
ความเชื่อมั่น 



 
 

 

 5) จัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 6) วิเคราะหขอมูล สรุปผลและรายงานผล 
       ระยะที่ 2  พัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
                1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผนวกกับขอมูลที่ไดจากระยะท่ี 1 เพื่อดําเนินการยกราง 
แนวทางการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัย ในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                2) นํารางแนวทางที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน  7  ทาน ประเมินความเหมาะสมและ                    
ความเปนไปไดของแนวทาง  โดยการสนทนากลุม (Focus Group) จากนั้นปรับปรุงและแกไขตามผูทรงคุณวุฒิ
แนะนํา  
                3) จัดทําแนวทางการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับสถานศกึษาในจังหวัดพะเยา เพ่ือนําไปใชตอไป 
       ระยะที่ 3   ศึกษาประสิทธิผลของเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
          ประชากร  คือ ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดพะเยา 
          กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดพะเยาที่สมัครใจเขารวม
โครงการพัฒนาเครือขายครูนกัวิจัย จํานวน 60 คน 
          วิธีดําเนินการ 
 1) ประชาสัมพันธรับสมัครครูเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัย 
 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับกลุมตัวอยางในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3) ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาเครอืขายครูนกัวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมการเรียนรู   
 4) นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 5) สรุป  เขียนรายงานและเผยแพร  
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรมหลัก ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
1. ประชุมคณะวิจัยและศึกษานิเทศก    
2. สรางแบบสอบถาม หาคุณภาพและเก็บรวบรวมขอมลู    
3. จัดประชุมเพ่ือประเมินรปูแบบเครือขาย    
4. อบรมพัฒนาครู    
5. จัดเวทีพบปะ และเสนอความกาวหนาของงาน    
6. ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตามผล    
7. นําเสนอผลงานวิจัย    
8. จัดทําเลมรายงานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย    

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
   1) มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ ปญหาและความตองการจําเปนของเครือขายครูนักวิจัย                          
ในการสรางนวัตกรรมการเรยีนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับสถานศกึษาในจังหวัดพะเยา 
 2) มีเครือขายครูนักวิจัยในสถานศกึษาจังหวัดพะเยา 
 3) ครูมีความรู ความเขาใจและสามารถทําวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมการเรียนรูได 



 
 

 

 4) มีนวัตกรรมการเรียนรูท่ีสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรยีนได 

9. ระยะเวลาดําเนินการ        
 ระยะเวลาโครงการ 1 ป 0 เดือน          
 วันท่ีเริ่มตน 1 ตุลาคม 2563  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2564 

แผนการดําเนินงานวิจัย (ปที่เริ่มตน – สิ้นสุด) 

ป 
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รอยละของ
กิจกรรม 

2564 ศกึษาสภาพ ปญหา ความตองการจําเปน  
- ประชุมคณะวิจัยและศึกษานิเทศก 
- สรางแบบสอบถาม หาคณุภาพ   
เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
 

x         5 

2564 ยกรางรูปแบบการพัฒนาเครือขายครู
นักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนรู
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 x        5 

2564 ประเมินรูปแบบเครือขายครูนักวิจัยฯ โดย
ผูทรงวุฒิ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของรูปแบบฯ 

 x        5 

2564 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทํา
วิจัยและพัฒนาในการสรางนวัตกรรมการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหกับครูที่เขารวมโครงการ 

  x x      10 

2564 ครูทาํวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมการเรียนรู
แลวนําไปทดลองใช 

   x x x x   20 

2564 ประชุมพบกลุมแบบแบบเผชิญหนา เพ่ือ
นําเสนอความกาวหนา  

   x x x x   15 

2564 ศกึษานิเทศก ลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศ ติดตาม 
โครงการ 

   x x x x   15 

2564 จัดเวทีนําเสนอเพ่ือเผยแพรผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ 

      x x  10 

2564 สรุปผล เขียนรายงาน และเผยแพร        x x 5 
 รวม          100 

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นที่ดําเนินการ  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 



 
 

 

 
 
11. งบประมาณ 535,000 บาท  (หาแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดงบประมาณดงันี้ 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะวิจัยและ
ศึกษานิเทศก 
- คาใชสอย 
 
 
 
 
 

 
 
-  เอกสารประกอบการประชุม จางถายเอกสาร  
จํานวน 9 ชุด x 100 บาท = 900 บาท 
-   คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ 9 คน X 100 บาท       
= 900 บาท 
-  อาหารวาง 2 มื้อ (9 คน X 35บาท X 2 มื้อ)    
= 630 บาท 

 
 

2,610 
 
 
 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 1  2,610 
กิจกรรมที่ 2 สรางแบบสอบถาม  
หาคุณภาพและเก็บรวมรวมขอมูล 
- คาตอบแทน 
 
 

 
 
- คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
จํานวน 5 คน คนละ 500 บาท เปนเงิน 2,500 
บาท 
- คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ 

 
 

2,500 
 
 

5,000 
- คาใชสอย 
 
 
 

- คาจางถายเอกสารแบบสอบถาม จํานวน 500 
ชุด ชุดละ 10 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาขนสงทางไปรษณียท้ังไป-กลับ ชุดละ 20 
บาท จํานวน 500 ชุด เปนเงิน 10,000 บาท 

 
5,000 

 
10,000 

- คาวัสดุ คาวัสดุ 2,570 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 2  25,070 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเพื่อ
ประเมินรูปแบบเครือขาย โดยการ
สนทนากลุม จํานวน 15 คน 
จํานวน 1 วัน 
- คาตอบแทน 
 
 
 

 
 
 
 
-  คาตอบแทนผูเขารวมสนทนากลุม 
(บุคคลภายนอก) 
จํานวน 7 คน X 2,000 บาท = 14,000 บาท 
-  คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ   
 

 
 
 
 

14,000 
 
 

5,000 
 

 
 
 



 
 

 

 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- คาใชสอย 
 
 
 
 
 
 

- อาหารกลางวัน 15 คน X 300 บาท   
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 15 คน x 50 บาท x 2 
ม้ือ  
     
-  อาหารมื้อเย็น 15 คน X 300 บาท   
-  คาชดเชยน้ํามัน (กิโลเมตรละ 4 บาท) จํานวน 
7 คน    
-  คาที่พักผูเขารวมสนทนากลุม 7 หอง X 1,200 
บาท 
- คาจางถอดเทปการสนทนากลุม   

4,500 
1,500 

 
 

4,500 
25,000 

 
8,400 

 
5,000 

- คาวัสดุ -คาวัสด ุ 2,000 
รวมคาใชจายกิจกรรมท่ี 3  69,900 
กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาครู  
 
- คาตอบแทน 
 
 
 
 

 
 
- คาตอบแทนวิทยากรหลัก 2 คน  x 6 ชั่วโมง x  
2 วัน x 1,200 บาท   
- คาตอบแทนวิทยากรกลุมกลุมละ 10 คน x 3  
ชั่วโมง x 2 วัน x 600 บาท 
- คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ 

 
 

28,800 
 

36,000 
 

5,000 

- คาใชสอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาหารกลางวัน จํานวน 80 คน x 300 บาท 
x 2 บาท 
- อาหารวาง และเครื่องดื่ม จํานวน 80 คน x 50 
บาท x 2 มื้อ x 2 วัน   
- คาที่พักวิทยากร 2 คน x 1,200 บาท x 2 คืน 
- คาโดยสารเคร่ืองบิน ของวิทยากรหลัก   
- คารถรับจางจากสนามบินเชียงรายถึงพะเยา   
- คาพาหนะผูเขารับการอบรม 80 คน   
- คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน (100 ชุด 
X 100 บาท)   

48,000 
 

16,000 
 

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

 
- คาวัสดุ - คาวัสดุ 18,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 4   199,600 

 
 
 



 
 

 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีพบปะและ
เสนอความกาวหนาของงาน 
-  คาตอบแทน 

 
 
- คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ 

 
 

5,000 

-  คาใชสอย - พบปะกลุมยอย 2 กลุม เพื่อนําเสนอ
ความกาวหนารายเครือขายตามพื้นที่ 2 พ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีที่ 1 ไดแก อําเภอเมอืง แมใจ ภูกามยาว
,ดอกคําใต พ้ืนท่ีที่ 2 ไดแกอําเภอเชียงคํา ภูซาง 
ปงเชียงมวน จุน) 
- คาอาหารกลางวัน 80 คน X 100 บาท   
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 80 คน x 35 บาท x 2 
ม้ือ  
- คาพาหนะผูเขาอบรม 80 คน     
- คาบํารุงสถานท่ี 2 จุด จุดละ 3,000 บาท   
- คาเบ้ียเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก 10 คน X 120 x 
2 จุด   
- คาพาหนะ สําหรับคณะศึกษานิเทศก   2 วัน   

 
 
 
 
 

8,000 
5,600 

 
30,000 
6,000 
2,400 

 
5,600 

-  คาวัสดุ - คาวัสดุ 10,000 
รวมคาใชจายกิจกรรมท่ี 5  72,600 
กิจกรรมที่ 6 ลงพื้นท่ีนิเทศ  
ติดตามผล 
- คาตอบแทน 

 
 
- คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ 

 
 

5,000 

- คาใชสอย 
 
 
 
 
 
 

-  คาเบี้ยเลี้ยง พื้นที่ท่ี 1 จํานวน 9 คน X 120 
บาท X 3 ครั้ง     
-  คาเบี้ยเลี้ยง พื้นที่ท่ี 2 จํานวน 9 คน X 240 
บาท X 3 ครั้ง     
- คาพาหนะเดินทางของคณะนเิทศในการลงพ้ืนที่
เพ่ือนิเทศ ติดตาม ครู สถานศึกษาในจังหวัด
พะเยา จํานวน 9 อําเภอละ 3 ครั้ง   

3,240 
 

6,480 
 

29,500 

- คาวัสดุ - คาวัสดุ 10,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมท่ี 6  54,220 
กิจกรรมที่ 7 การนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
- คาตอบแทน 
 
 

 
 
- คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญผูวิพากษงานและ
คัดเลือกผลงานดีเดน 10 คน คนละ 1,500 บาท    
- คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ 

 
 

15,000 
 

2,000 
หมวดงบรายจาย รายละเอยีดตัวคูณ ง บ ป ร ะ ม า ณ 



 
 

 

(บาท) 
- คาใชสอย 
 
 
 

- คาอาหารกลางวัน 80 คน x 300 บาท x 1 วัน 
- อาหารวางละเครื่องดื่ม 80 คน x 50 บาท x 2 
ม้ือ x 1 วัน    
- คาพาหนะของผูเชี่ยวชาญและผูเขารับการอบรม 

24,000 
8,000 

 
30,000 

- คาวัสดุ - คาวัสดุ 8,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 7  87,000 
กิจกรรมที่ 8 การจัดทําเลมรายงาน
การวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย 
- คาตอบแทน 

 
 
- คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ 

 
 

2,000 

-  คาใชสอย 
 

- คาจัดทําเลมสมบูรณจํานวน  100 เลม เลมละ 
200 บาท  = 20,000 บาท 

 
20,000 

-  คาวัสดุ - คาวัสดุ 2,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 8  24,000 
รวมคาใชจายท้ังหมด  535,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง  
 1. สถานศึกษาในกลุมเปาหมายสวนใหญไมไดอยูภายใตการกํากับ ดูแลของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เปนปญหาในการขับเคลื่อนสูเปาหมายที่กําหนด 
 2.  ไมสามารถจัดกิจกรรมตามระยะเวลาในการดําเนินงานในกิจกรรมได เนื่องจากสถานการณ                   
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
       การบริหารความเสี่ยง  
 1.  สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการตองเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ 
 2.  ใชเทคโนโลยีชวยในการดําเนินงานโครงการภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
 2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เชน O-NET,NT,PISA ฯลฯ  สูงขึ้น 

 

 

 



 
 

 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่เสริมสรางความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรูตามแนวไฮสโคป 
(High Scope) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 

แผนงานบูรณาการ 
แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่เสริมสรางความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรูตามแนว 
    ไฮสโคป (High Scope) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา  

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน  
    การทุมสรรพกําลังใหกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเปนภารกิจอันสําคัญยิ่งของสังคมมนุษย เพราะ
พัฒนาการ ทุกดานในชวง 5 ขวบปแรกของชีวิตหรือวัยกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มักเรียกกันวา       
“ชวงปฐมวัย”  คือ “โอกาสทอง” ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของมนุษยแตละคนและสงผลตออนาคต
ของสังคม อีกทั้งยังไดรับ การพิสูจนจากนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลอยาง ศ.ดร.เจมส เจ เฮคแมน วา “การลงทุน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนที่คุมคาใหผลตอบแทนแกสังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว โดยคืนผลตอบแทนกลับมา                  
ในอนาคตมากถึง 7 เทา” (พัชรา เอ่ียมกิจการ, 2557 หนา 3) การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 
เนื่องจากสมองของเด็กไดรับการสรางและพัฒนาอยางรวดเร็ว การพัฒนาเด็กในชวงนี้จะเปนรากฐานสําคัญของ                
การเรียนรูและการพัฒนาตลอดชีวิต ซึ่งถาเราปลอยใหเวลาอันมีคานี้ผานไปโดยเปลาประโยชน ก็จะไมสามารถเรียก
กลับคืนมาได เพราะการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของมนุษยจะเกิดข้ึนอยางเต็มที่ในชวงปฐมวัยเทานั้น เด็กปฐมวัย                   
ที่ไดรับการดูแลอยางเหมาะสมตามชวงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางดานสติปญญา และความฉลาด
ทางดานอารมณ สูงขึ้นกวาปกติ และนําไปสูการมีโอกาสในการเรียนรูตอในระดับที่สูงขึ้น และเปนแรงงานที่มี



 
 

 

คุณภาพมีรายไดสูง สงผลใหอัตราการกอคดีหรือสรางปญหาสังคมลดนอยลงดวยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
เปนการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและใหการเด็กศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ตามวัยและตามความสามารถของแตละ บุคคล เพ่ือใหการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามปรัชญาและ วิสัยทัศนของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  ทั้งนี้ครูคือบุคคลที่จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพ  หากรูปแบบการเรียนการสอนที่มี                  
ความสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กและครูมีความเขาใจในรูปแบบการเรียนการสอน  ก็จะเพิ่มโอกาส                 
ในการเรียนรูที่ดีใหกับเด็กมากย่ิงขึ้นการจัดการเรียนรูแบบไฮสโคป (High Scope)   สามารถนําไปใชในกิจกรรม
ตางๆ ไดทุกกิจกรรม เพราะกระบวนการและวิธีการสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก เปดกวางมีการคิดการปฏิบัติตาม
วงจรของการวางแผน  การปฏิบัติและการทบทวน ( plan-do-review cycle ) เมื่อทํากิจกรรมแลวเด็กสามารถคิด
กิจกรรมอ่ืนตอเนื่องไดตามความสนใจ  จุดสําคัญอยูที่ประสบการณการเรียนรู  (Key  experience) ที่เด็กควรไดรับ
ระหวางกิจกรรม  ซึ่งครูตองมีปฏิสัมพันธและกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูจาก กิจกรรมใหมากท่ีสุด ท้ังนี้การจัด                 
การเรียนรูตามแนวไฮสโคป จะสามารถสงเสริมใหเด็กเกิดสมรรถนะตามวัย  ความ มุงหวังใหเด็กไดรับอยางนอยตอง
สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคมและสติปญญา เพ่ือการเรียนรูท่ี ดีและการอยูรวมกับผูอ่ืนไดมี
ความคิดอิสระสรางสรรค จากสภาพดังกลาว ครูปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาวิชาชีพในเรื่องการจัดประสบการณ
เรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด โดยเริ่มจากครูปฐมวัยที่สอนอยูในระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง 6 ป ซึ่งควรไดรับ                    
การวางรากฐานทักษะอยางมีศักยภาพ  การพัฒนาครูปฐมวัยใหมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรู 
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดสามารถปฏิบัติไดตามแนวทางของการพัฒนาวิชาชีพครู เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
การศึกษาจากหนังสือ (Book Study) การวิจัยบทเรียน (Lesson Study) การชี้แนะโดยเพ่ือนรวมงาน (Peer 
Coaching) การชี้แนะโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Coaching) พี่เลี้ยงและการเปนพี่เลี้ยง (mentors and 
Mentorship)  การสะทอนคิดดวยตนเอง (Self-Reflection) การเย่ียมชั้นเรียน (Classroom Visitation) การ
อบรมการประชุมสัมมนา (Training - Conference) การเย่ียมชั้นเรียน (Classroom Visitation) การอบรม                               
การประชุมสัมมนา (Training- Conference) แฟมสะสมงาน (Professional Portfolio) เครือขาย (Networks) 
ฯลฯ (นารีรัตน รักวิจิตรกุล, หนา 2560) แตสิ่งสําคัญในการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดลอม                  
การสนับสนุนของสถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนํากระบวนการวิจัย                   
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในการพัฒนาครูปฐมวัย ผานกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
เนื่องจากวิธีการวิจัยนี้ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัยกับ กลุมเปาหมายในการวิจัย และการมีสวนรวม 
ในทุกขั้นตอนของครูจะเปลี่ยนบทบาทของครูจากผูรับคําสั่งมาเปนผูรวมปฏิบัติ เกิดความตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการวิจัยและมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง  เกิดจากเรียนรูดวยตนเองและจะเปนผูนําในสถานศึกษา
ที่จะนําพาใหเกิดประโยชนกับเด็กปฐมวัย และภาพรวมของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตอไป  

3. วัตถุประสงค  
    3.1 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยหลักสูตรฝกอบรมท่ีเสริมสรางความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรู
ตามแนวไฮสโคป           
    3.2  เพ่ือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม ดังนี้ 
           1) ความรูและทักษะของครู ไดแก 
               - ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
               - ความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
               - พฤติกรรมการจัดประสบการณเรยีนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
               - พฤติกรรมการโคช 



 
 

 

           2)  สมรรถนะของเด็กปฐมวัย  ไดแก  
               - ความสามารถในดานการเคลื่อนไหวและสุขภาพ (Motor Development)  
               - ความสามารถในดานพัฒนาการดานสังคม (Social Development) 
               - ความสามารถในดานพัฒนาการดานอารมณ ( Emotional Self-Control) 
               - ความสามารถในดานพัฒนาการดานการคิดและสติปญญา (Cognitive Development) 
               - ความสามารถในดานพัฒนาการดานภาษา (Language Development)    
              - ความสามารถในดานพัฒนาการดานจริยธรรม (Moral Development)    
               - ความสามารถในดานพัฒนาการดานการสรางสรรค (Creative Development)   

4. เปาหมายของโครงการ (Output) 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
     1) เอกสารหลักสูตรฝกอบรมครูปฐมวัยที่เสริมสรางความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรู
ตามแนวไฮสโคป เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย จํานวน 1 เลม 
  2) ครูปฐมวัยที่จัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป ในจังหวัดพะเยา จํานวน                  
80 คน 
    3) เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป ในความรับผิดชอบของครูปฐมวัยที่เขารวมโครงการ จํานวน............คน 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
  1) หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล 
            2) ครูปฐมวัยที่เขารวมโครงการ มีความรูและทักษะในการจัดประสบการณเรียนรูตามแนวไฮสโคป 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
  3) เด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบของครปูฐมวัยที่เขารวมโครงการมีสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)  
 ครูปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 1-3 (เด็กปฐมวัย 3-6 ขวบ) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดพะเยา        
ทุกสงักัด 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)   
              1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมท่ีเสริมสรางความสามารถในการจัด
ประสบการณเรียนรูตามแนวไฮสโคปเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย สําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา  
(ระดับ 5)  
  2) รอยละของครูปฐมวัยที่เขารวมโครงการมีความรูความสามารถและทักษะการจัดประสบการณ
เรียนรูตามแนวไฮสโคป (รอยละ 80) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  
   รอยละของเด็กปฐมวัยมีสมรรถนะของเด็กปฐมวัยสูงข้ึน (รอยละ 80) 

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



 
 

 

  3) ดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
  4) ประชุมสรปุผลการดาํเนินโครงการ 
  5) จัดทํารายงานวิจัย 5 บท 
  6) เผยแพรผลงาน 
            7.2 กิจกรรม  

กิจกรรม(หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน    
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมฯ    
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการจัดประสบการณเรียนรูตามแนวไฮสโคปเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย  

   

กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงาน    
กิจกรรมที่ 5 การนําเสนอผลงาน Best Practices การจัดประสบการณ
เรียนรูตามแนวไฮสโคป 

   

กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปงานถอนบทเรียนความสําเร็จ    

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

9. สถานท่ีดําเนินการ/พื้นท่ีดําเนินการ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา /สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด              
ในจังหวัดพะเยา 

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

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 22 คน  
คาตอบแทน (3,000 บาท)  
     1. คาตอบแทนวิทยากร  (2 คน คนละ2 ชม. = 4 ชม. x 600 บาท )   
     2. คาตอบบรรยายพิเศษประธาน (1 ชม. X 600 บาท)                     
คาใชสอย  (11,168 บาท) 
     1. คาอาหารกลางวัน 100 บาท x 22  คน                                          
     2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท x 22 คน จํานวน 2 มื้อ   
     3. คาเอกสารประกอบการประชุม 50 บาท x 25 คน               
     4. คาชดเชยน้ํามันผูเขารวมประชุม (11 คน)                                      
คาวัสดุ (3,182 บาท) 
   - คาวัสดุโครงการ   

 
 

2,400 
600 

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

 
3,182 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 17,350 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมฯ 
คาตอบแทน  
     คาตอบผูเชี่ยวชาญดานปฐมวัย 2 คน ดานไฮสโคป 2 คน ดานหลักสูตรและ               

 
 
 



 
 

 

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

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการจัดประสบการณเรยีนรูตามแนวไฮสโคปเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของเด็กปฐมวัย จํานวน 2 วัน 
คาตอบแทน (30,000 บาท)  
     1. คาตอบแทนวิทยากร   
     2. คาตอบบรรยายพิเศษประธาน (1 ชม. X 600 บาท)                    
คาใชสอย  (159,550 บาท) 
     1. คาอาหารกลางวัน 300 บาท x 95 คน จํานวน 2 มื้อ                                      
     2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 95 บาท จํานวน 4  มื้อ   
     3. คาอาหารมื้อเย็น 300 บาท x 80 คน  
     4. คาเอกสารประกอบการประชุม 50 บาท x 95 คน               
     5. คาท่ีพักผูเขารับการอบรม หองละ 800 บาท x 40 หอง = 32,000 บาท 
     คาที่พักวิทยากร หองละ 1,200 บาท คืนละ 2 หอง จํานวน 2 คืน = 4,800 บาท  
     6. คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง/คาเดินทางวิทยากร/ผูเขาอบรม         
คาวัสดุ 
   - คาวัสดุโครงการ  

 
 
 

29,400 
600 

 
57,000 
19,000 
24,000 
4,750 
36,800 

 
18,000 

 
26,260 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3 215,810 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศตดิตามประเมินผลการดําเนินงานนิเทศติดตามแบบบูรณาการ
รวมกับศึกษานิเทศกจากแตละหนวยงานทางการศึกษาและคณะกรรมการดําเนินงาน 
     1. คาเบี้ยเลี้ยง 22 คน x 120 บาท จํานวน 2 วัน  
     2. คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง  

 
 

5,280 
36,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4 41,280 
กิจกรรมที่ 5 สัมมนาวิชาการการนําเสนอผลงาน Best Practices การจัด
ประสบการณเรียนรูตามแนวไฮสโคป 
คาตอบแทน (8,600 บาท) 
    1. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิวิพากษผลงานงาน 5 คน x 1,000 บาท 
    2. คาตอบบรรยายพิเศษประธาน (1 ชม. X 600 บาท)   
    3. คาตอบแทนผูรวมเสวนาถอดบทเรียนความสําเร็จ  5 คน x 600 บาท 1 ชม.                
คาใชสอย  (78,250 บาท) 
    1.คาอาหารกลางวัน 300 บาท x 100  คน   
    2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 100 บาท จํานวน 2 มื้อ   
    3. คาเอกสารประกอบการประชุม 50 บาท x 100 คน               
    4. คาจางทํากรอบเกียรติบัตร ชิ้นละ 250 บาท จํานวน 5 ช้ิน 
    5. คาจางทําเกียรตบิัตร แผนละ 20 บาท จํานวน 100 แผน 
     6. คาใชจายในพิธีเปด-ปดงาน (การแสดง) 

 
 
 

5,000 
600 

3,000 
 

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



 
 

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ)                   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 5 (ตอ) 
     7. คาจางเหมาตกแตงสถานท่ี (จัดบูธ) 
     8. คาบันทึกภาพ/วีดีทัศน 
     9. เงินรางวัลตอบแทนผลงานดีเดน 
     10. คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงวิทยากร/ผูเขารวมงาน     
คาวัสดุ (10,000) 
   - คาวัสดุโครงการ  

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

 
10,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 5 96,850 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปงานถอนบทเรียนความสําเรจ็ ศึกษานิเทศก จํานวน 8 คน 
และผูชวยโครงการวิจัย 
   คาใชสอย   
     1. คาอาหารกลางวัน 100 บาท x 9  คน                                       
     2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท x 9 คน จํานวน 2 มื้อ   

 
 
 
 

900 
630 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 6 1,530 

คาทํางานนอกเวลาราชการ     8,480 

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

 
60,000 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการในทุกกิจกรรมตามที่จายจริง 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน : สถานการณโรคไขหวัดสายพันธุใหม COVID 19 
 การบริหารความเสี่ยง : ปฏิบัติกิจกรรมตางๆในโครงการใหเปนไปตามมาตรการการปองกันและเฝา
ระวังโรคติดตอดังกลาวอยางเขมงวด 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      13.1 ครูปฐมวัยมีความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรูตามแนวทางไฮสโคปเปนตนแบบ                      
ในการจัดประสบการณเรียนรูและสามารถพัฒนาตอเปนนวัตกรรมหรืองานวิจัยทางการศึกษา 
      13.2 เกิดเครือขายครูปฐมวัยในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
      13.3 ไดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมท่ีเปนระบบ 
     13.4 ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เขา
รวมโครงการ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 



 
 

 

กลยุทธ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

- 
 2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรง               
จากการลงมือปฏิบัติ 

1) โครงการการพัฒนาและการสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      
 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทกุชวงวัย  
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล  

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู  

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาและการสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding  
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดานการพัฒนาและสงเสริมศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรยีนรูแบบพลิกโฉม ขอ 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอ การพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21 ไดกําหนดเปาหมายใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่มีเปาหมายเพื่อเตรียมคนใน
สังคมไทยใหมทีักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลดานการศึกษาใน
การเตรียมความพรอมสําหรับโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลดานการศึกษาในการเตรียม
ความพรอมใหกับคนไทยสูศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานภาษาคอมพิวเตอร หรือ Coding เพ่ือ
เตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 ใหเทาทันพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอยางตอเรื่อง รวมทั้งนโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับประถมศึกษาใหจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน และพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร 
(Coding) กอปรกับนโยบายดานการศึกษาของคณุหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

ในการพัฒนาคนสูศตวรรษที่ 21 โดยสนับสนุนใหเด็กไทยไดเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) พรอมพัฒนา
หลักสูตรรองรับโลกยุคดิจิทัล ปจจุบันทั่วโลกใหความสําคัญกับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) เพราะ                  
การเรียนดังกลาวจะชวยกระตุนกระบวนการคิด เชน การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนขั้นตอนและ
เปนระบบ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ                 
การฝกทักษะการคิดวิเคราะห คิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอนดวยภาษาคอมพิวเตอรหรือ Coding โดยสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เสนอหลักสูตรวิทยาการคํานวณตอกระทรวงศึกษาธิการ                
จนไดรับการประกาศใชในหลักสูตรอยางเปนทางการในป 2561 อยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งการ
เรียน Coding ในวิชาวิทยาการคํานวณเนนท่ีจะพัฒนาความคิดที่เปนระบบ การแกปญหา การใชเหตุผล หลักการ
วางลําดับขั้นตอนการคิดกระบวนการเพ่ือบูรณาการกับชีวิตและศาสตรอื่นๆ โดยตองการใหนักเรียนคิดแบบเปน
ระบบ รูลําดับขั้นตอน(อัลกอริทึม) การวางทางเลือกการทํางานที่เปนกระบวนการ มีเหตุผล รูแนวทางการแกปญหา
เขาใจความซับซอนของปญหา 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทในการบูรณาการดานการจัด
การศึกษาของจังหวัดพะเยา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ “การพัฒนาและสงเสริม                 
การจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding” ขึ้น เพื่อใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ สามารถออกแบบ                     
การเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถออกแบบและประยุกตใช
สื่อ และเทคโนโลยีท่ีเนนทักษะการคิดอยางเปนระบบเพ่ือยกระดับการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 อยาง
แทจริง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)            
ทั้งรูปแบบ Online และ Unplugged ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพื่อใหครูผูสอนสามารถออกแบบและประยุกตใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เนนทักษะการคิด              
อยางเปนระบบ ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใชสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
บริบทของหองเรียนของตนได 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางในการจัดการเรียนรูดวยทักษะ                       
ดานการ Coding  

4. เปาหมาย 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding 
(เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรูสูหองเรียนในศตวรรษที่ 21)” ใหแกครูที่สอนสอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคาํนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา 
จํานวน 52 คนจํานวน 1 ครั้ง 
  2) นิเทศ ติดตาม และสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding จํานวน 26 โรงเรยีน 
  3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนและนําเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทาง               
การจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding จํานวน 1 ครั้ง 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครผููสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ทั้ง
รูปแบบ Online และ Unplugged ไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

 2) ครูผูสอนสามารถออกแบบและประยุกตใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เนนทักษะการคิดอยางเปนระบบ  
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชสื่อดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบทของหองเรียน
ของตนได 
 3) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรูดวยทักษะดาน                     
การ Coding 

5. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูผูสอนที่ไดรับมอบหมายใหสอนสาระเทคโนโลยี  (วิทยาการคํานวณ) ระดับประถมศึกษา               
ตอนปลาย (ป.4-ป.6) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จํานวน 52 คน 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ 
  รอยละของครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู                
ดวยทักษะดานการ Coding (เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรูสูหองเรียนในศตวรรษ
ที่ 21) (รอยละ 80) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ 
  1) รอยละของครูผูสอนที่เขารวมโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) ทั้งรูปแบบ Online และ Unplugged ไดอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 80) 
  2) รอยละของครูผูสอนที่เขารวมโครงการสามารถออกแบบและประยุกตใชสื่อ และเทคโนโลยี                      
ที่เนนทักษะการคิดอยางเปนระบบ ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชสื่อดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับบริบทของหองเรียนของตนได (รอยละ 80) 
  3) รอยละของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรูดวย
ทักษะดานการ Coding (อยางนอย 1 รูปแบบ) 

7. วิธีการดําเนินการ + กิจกรรม 
 7.1 วิธีดําเนินการ 
  1) จัดทําและนําเสนอโครงการผานคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา
พิจารณาใหขอเสนอแนะกิจกรรมการดําเนินงาน จากนั้นนําเสนอโครงการผานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาใหความเห็นชอบและขออนุมัติดําเนินงานโครงการจากศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
  2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding 
(เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรยีนรูสูหองเรียนในศตวรรษที่ 21)” 
  3) นิเทศ ติดตาม และสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding 
  4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนและนําเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทาง               
การจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding 
  5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ “การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู                   
ดวยทักษะดานการ Coding” 
 7.2 กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวย

ทักษะดานการ Coding (เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู  สูหองเรียนในศตวรรษที่ 21)” 

เมษายน – สิงหาคม 2564 

2. นิเทศ ติดตาม และสงเสริมการจัดการเรยีนรูดวยทักษะดานการ Coding มิถุนายน - สิงหาคม 2564 
3. แลกเปลี่ยนเรยีนรู  ถอดบทเรียน และนําเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/แนว

ทางการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding 
สิงหาคม 2564 



 
 

 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 1) ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ทั้งรูปแบบ 
Online และ Unplugged ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูผูสอนสามารถออกแบบและประยุกตใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เนนทักษะการคิดอยางเปนระบบ    
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของหองเรียน
ของตนได 
 3) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรูดวยทักษะดาน                   
การ Coding 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณพรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ  
 จํานวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถวน) ภายใตโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศกึษาของจังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ. โดยของถัวจายทุกรายการตามรายละเอียดการใช
งบประมาณ ดังนี้ 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding                  
(เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการเรียนรู  สูหองเรียนในศตวรรษที่ 21)” 
คาตอบแทน 
1. คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท × 13 ชั่วโมง × 2 คน 15,600 
2. คาตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ 600 บาท × 1 ชั่วโมง × 2 คน 600 
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
- ผูเขารับการอบรม จํานวน 52 คน 35 บาท × 4 มื้อ × 52 คน 7,280 
- คณะทํางาน จํานวน 15 คน 35 บาท × 4 มื้อ × 15 คน 2,100 
- คณะวิทยากร จํานวน 2 คน 35 บาท × 4 มื้อ × 2 คน 280 
4. คาอาหารกลางวัน   
- ผูเขารับการอบรม จํานวน 52 คน 100 บาท × 2 มื้อ × 52 คน 10,400 
- คณะทํางาน จํานวน 15 คน 100 บาท × 2 มื้อ × 15 คน 3,000 
- คณะวิทยากร จํานวน 2 คน 100 บาท × 2 มื้อ × 2 คน 400 
คาใชสอย 
5. คาที่พักวิทยากร 1,000 บาท × 2 คืน × 2 หอง 4,000 
6. คาพาหนะวิทยากร จํานวน 2 คน  4,000 
7. คาสถานท่ี 2 วัน × 3,000 บาท 6,000 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยทักษะดานการ Coding 
คาใชสอย 
1. คาพาหนะและคาเบ้ียเลี้ยงในการนิเทศ ติดตามและ
สงเสริมการจัดการเรียนรู จํานวน 26 โรงเรียน 

26 โรงเรยีน × 1,000 บาท 10,000 

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู  ถอดบทเรียน และนําเสนอรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรู                                   



 
 

 

ดวยทักษะดานการ Coding 
คาตอบแทน 
1. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒ(ิวิทยากร) จํานวน 3 คน 600 บาท × 3 คน 1,800 
2. คาตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ 600 บาท × 1 ชั่วโมง  600 
3. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   
- ผูเขารวมนําเสนอผลการดําเนินการจัดการเรียนรู 
จํานวน 52 คน                                   

35 บาท × 2 มื้อ × 52 คน 3,640 

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

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ

(บาท) 
4. คาอาหารกลางวัน   
- ผูเขารวมนําเสนอผลการดําเนินการจัดการเรียนรู 
จํานวน 52 คน 

100 บาท × 1 มื้อ × 52 คน 5,200 

- คณะทํางานจํานวน 15 คน 100 บาท × 1 มื้อ × 15 คน 1,500 
- คณะผูทรงคุณวุฒิ(วิทยากร) จํานวน 3 คน 100 บาท × 1 มื้อ × 3 คน 300 
คาใชสอย 
5. คาเดินทางผูทรงคณุวุฒิ (วิทยากร) จํานวน 3 คน 1,000 บาท × 3 คน 3,000 
6. คาสถานท่ี 1 วัน × 3,000 บาท 3,000 
คาวัสดุ 
7. คาวัสดุ  16,040 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน (หนึ่งแสนบาทถวน) 100,000 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
  1) ผูเขารวมอบรมไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

2) ครูผูสอนไมนําไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 การบริหารความเสี่ยง 

 1) ประสานงานการเขารวมอบรมกอนดําเนินการจัดอบรม 
  2) กําหนดแนวทางนิเทศ ติดตามการนําไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูเรียนสามารถคิดอยางเปนระบบรูลําดับขั้นตอน (อัลกอริทึม) การวางทางเลือกการทํางานท่ีเปน
กระบวนการ มีเหตุผล รูแนวทางการแกปญหาเขาใจความซับซอนของปญหา เปนผูเรียนในศตวรรษที่ 21 อยาง
แทจริง 

 

 

 



 
 

 

 3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยู
รวมในสังคมศตวรรษที่ 21 
1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทกุชวงวัย  
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู  

1. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน   
                    ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการ              
ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ โดยไม
เก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง                      
สวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ                     
ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเ ก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและตรวจสอบ                       
การดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนารัฐ
ตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรพัยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปน
คณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานมีอํานาจในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานให



 
 

 

เปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นใดท่ีเก่ียวของ
ในระดับชาติถึงระดับชุมชนเสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัยเสนอ
ความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดทางบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) ที่มี                
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
                 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2562 ไดกําหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป กระบวนการเรียนรูและ
การพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัยรวมถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ไดมอบ
นโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเขารับตําแหนง อยางเปนทางการไดกําหนดให
การศึกษาปฐมวัยเปนนโยบายสําคัญและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดมีการประสานงานสรางความรวมมือและ
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานของกระทรวงหลักที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เปนอยางดี เชน สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด รวมถึงกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 
องคกรภาคเอกชนและมูลนิธิในพื้นที่เพื่อใหการดําเนินงานขับเคลื่อนการสงเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวน
ของพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัดเปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของหนวยงาน สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ จึงจัดทําโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ 2564 ข้ึน 

3. วัตถุประสงค    
                1) เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมี                  
สวนรวมในการสงเสริม สนับสนนุการดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
                2) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ   
                3) เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอยาง
ทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย   
 

4. เปาหมาย 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  1) การเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สรุปเปนภาพรวมในระดับจังหวัด จํานวน 1 ครั้ง 
  2) จัดกิจกรรมการสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยดวยระบบ
ออนไลน ใหแกครกูลุมเปาหมาย จํานวน 1 ครั้ง 
  3) การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) จํานวน 1 ครั้ง  
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีฐานขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สรุปเปนภาพรวมในระดับจังหวัด ที่ถูกตอง เปนปจจุบัน 
ครอบคลุมภารกิจ 



 
 

 

  2) ครูกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยดวยระบบ
ออนไลน ใหแกครกูลุมเปาหมาย  
  3) สถานศึกษามีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  

5. กลุมเปาหมายโครงการ    
               1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ทุกคน 
                2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแหง  
                3) ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  
                4) หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศกึษาปฐมวัยในพ้ืนที่ทุกสังกัด  

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)   
           6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)    
  1. รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สรุปเปนภาพรวมในระดับจังหวัด ที่ถูกตอง เปนปจจุบัน 
ครอบคลุมภารกิจ (รอยละ 90) 
                  2) จํานวนผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน 
ภาพรวมของจังหวัดที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนามีความรูความเขาใจมีความตระหนักและเขามามีสวน
รวมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย (ไมนอยกวา 500 คน) 
           6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  
                  รอยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตนตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (รอยละ 80) 

7. วิธีดําเนินการ (Activity) / กิจกรรม 
           7.1 วิธีดําเนินการ (Activity) 
                  1) การเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สรุปเปนภาพรวมในระดับจังหวัด     
                      1.1) จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ                  
และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการประเมิน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติใหแกผูรับผิดชอบ/ผูแทนทุกสังกัดที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      
                      1.2) รวบรวมและสรุปขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563      
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติเปนภาพรวมในระดับจังหวัด     
                      1.3) จัดทําเอกสารรายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป)                
ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ระดับจังหวัด     
                      1.4) รายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563    
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติระดับจังหวัดนําสงสาํนักงานศึกษาธิการภาค     
                      1.5) เผยแพรหนวยงานการศกึษาที่เก่ียวของ 
                  2) การนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากหนวยงานตนสังกัด
เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  



 
 

 

                      2.1) แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม วางแผนการดําเนินงานและกําหนด
กรอบ/ แนวทางการดําเนินงานจัดทําคูมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ    
                      2.2) ประสานหนวยงานตนสังกัดและดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน    
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     
                      2.3) รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลการนิเทศ ดังนี้         
                              2.3.1) ผลการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         
ใหมีคณุภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ จากหนวยงานตนสังกัด         
                              2.3.2) ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ     
                      2.4) สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือรายงานสํานักงานศกึษาธิการภาค 
                  3) การสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมี
สวนรวมในการสงเสริม สนับสนนุการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยดวยระบบออนไลน 
                      3.1)  การสรางการรับรูดวยระบบออนไลน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทํา)             
                              3.1.1) ประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมาย(หนวยงานทางการศึกษา สถานพัฒนา         
เด็กปฐมวัยและผูสนใจ) ในพื้นที่รับผิดชอบไดรับทราบเพ่ือเขาระบบออนไลน  
                              3.1.2) แจงหลักเกณฑการรับวุฒิบัตรจากการพัฒนาตนเองดวยระบบออนไลน
โดย                     
                                       - กลุมเปาหมายเขากรอกขอมูลสวนตัว  ศึกษาใบความรูและทํา
แบบทดสอบออนไลน 
                     - กลุมเปาหมายสงคําตอบ ผูที่ไดรับคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป (ผาน
เกณฑ) จะไดรับวุฒบิัตร 
                              3.1.3) ระยะเวลาในการเขาศึกษาในระบบระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2564   
                  4) การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)      
                      4.1) คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ตามบริบท            
ของแตละพื้นที่ จํานวน 2 ชิ้น/ผลงาน ไดแก  
                            - ดานการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับผูบริหาร)  
                            - ดานการจัดประสบการณการเรยีนรูระดับปฐมวัย (สําหรับครูผูสอน)       
                      4.2) สรุปผลการดําเนินงานการคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิ ธีปฏิบัติที่เปนเลิศ               
(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด นําเสนอผูบริหารหนวยงานทราบและจัดสง              
สํานักงานศึกษาธิการภาค  

กิจกรรมหลัก ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
1. จัดเก็บขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เดก็ 3-6 ป) ปการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สรปุเปน
ภาพรวมในระดับจังหวัด     

   

2. การนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสถานพัฒนา   
เด็กปฐมวัยจากหนวยงานตนสังกัดเพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

   



 
 

 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ    
3. การสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน
การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย          
ดวยระบบออนไลน 

   

4. การคดัเลอืกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ             
(Best Practices)      

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินการในแตละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 มกราคม 2564 - กันยายน 2564  

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นที่ดําเนินการ    
                 สถานศึกษา / ศูนยพัฒนาเด็ก / สถานรับเล้ียงเด็กในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) 
                 จากแผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา   
รายละเอียดการใชงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม / รายละเอยีด งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ปการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สรุปเปนภาพรวม ระดับจังหวัด 
                1.1 การประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
และการเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ปการศึกษา 2563               
แกผูรับผิดชอบ/ผูแทนทุกสังกัดที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คาใชสอย 

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

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

3) คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับผูเขารวมประชุม  
                          (245 กิโลเมตร × 4 บาท)  

 
 
 
 
 
 
 

1,040 
 

910 
 

980 
                1.2 การสรุปขอมูลและจัดทําเอกสารรายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด  
คาใชสอย 
                     1) คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือสรุปขอมูลและจัดทํา 
                         เอกสารรายงานขอมูล (200 บาท × 8 คน × 1 วัน) 
                     2) จัดทําเอกสารรูปเลมเพ่ือเผยแพร (5 เลม × 250 บาท) 

 
 
 
 

1,600 
1,250 



 
 

 

รวมรายจายกิจกรรมท่ี 1 5,780 
กิจกรรมที่ 2  การนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย       
จากหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
                   คาใชสอย 
                   1) คาเบ้ียเลี้ยง  

2) คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง 
3) คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือสรุปรายงานผลการนิเทศฯ 

                        (200 บาท × 8 คน × 1 วัน 

 
 
 

12,000 
16,320 

 
1,600 

รวมรายจายกิจกรรมท่ี 2 29,920 
กิจกรรมท่ี 3  การสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน การดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยดวยระบบออนไลน 

 
- 

รวมรายจายกิจกรรมท่ี 3 - 
กิจกรรที่ 4  การคัดเลือกหรอืสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัตทิี่เปนเลิศ (Best Practices) 
               วันที่ 1 การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  
(Best Practices) ของครูผูสอน 
               คาตอบแทน 

- คาตอบแทนกรรมการตดัสิน ( 5 คน × 500 บาท ) 
               คาใชสอย 

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

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

3) คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับผูเขารวมแขงขันและกรรมการ 
     ( 700 กิโลเมตร × 4 บาท ) 
               วันที่ 2 การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  
(Best Practices) ของผูบริหาร 
               คาตอบแทน 

- คาตอบแทนกรรมการตดัสิน (5 คน × 500 บาท ) 

 
 
 
 

2,500 
 
 

1,520 
 

1,330 
 

2,800 
 
 
 

2,500 
                คาใชสอย 

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

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

3) คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับผูเขารวมแขงขันและกรรมการ 
     (700 กิโลเมตร × 4 บาท ) 

 
 

1,520 
 

1,330 
 

2,800 
รวมรายจายกิจกรรมท่ี 4 16,300 
คาวัสดุโครงการ 8,000 



 
 

 

รวมทั้งหมด 60,000 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ    
                 ความเสี่ยง :  ความรวมมือของหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเดก็ ที่เก่ียวของ   
                 การบริหารความเสี่ยง :  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่ประกอบดวยบุคลากรจากทุกหนวยงาน              
ที่เก่ียวของ  

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Impact)   
                 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกคนมีพัฒนาการสมวัยมีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค มี
ความพรอมสําหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา   

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

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทกุชวงวัย  
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู  

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

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2.  หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมาย 
ที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในดานตาง ๆ คือ ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุงหวังใหมีการผลิตครู                        
ไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร
ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ ที่มุงหวังใหกําลังคน
ไดรับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ และมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบท                    
ที่เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต ที่มุงหวังใหการบริการการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมทุกวัยในระดับ ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพ
พ้ืนที ่ตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการและดานความเทาเทียม ยุทธศาสตร 5 สงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ท่ีมุงหวังใหคนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการดานความเทาเทียม และดาน
ประสิทธิภาพ และตอบสนองยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ที่มุงหวังใหมีการใชทรัพยากรทั้งดานงบประมาณ และบุคลากรไดอยางคุมคา  ไมเกิดการสูญ
เปลาและมคีวามคลองตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานประสิทธิภาพ  
 จากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562 พบวา ในแผนแมบทดาน   
การพัฒนาการเรียนรู ซึ่งมีเปาหมายใหวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด
วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมปีระสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน ผลการประเมินดานทักษะ อยูที่ 62.30 คะแนน 
ต่ํากวาป 2561 ซึ่งผลการประเมินอยูที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) พบวา 
ปญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักสวนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไมเอื้อตอการสรางความรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 การทดสอบ
ยังคงเนนการจดจําเนื้อหามากกวาการเรียนเพื่อใหมีความรู ความเขาใจอยางแทจริง กระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซ่ึงจะตองมีความรอยรัดสัมพันธกันเปนอยางดี โดยตองอาศัย                   
ความรวมมือกันของบุคลากรที่เก่ียวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพ้ืนที่จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล อยางตอเนื่อง 
มีการพัฒนากระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรมในการทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและ                
ความตองการของแตละพื้นที่รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21  ดังนั้น สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเปนโครงการ
ตอเนื่อง โดยการนําผลการวิเคราะหและการวิจัย การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร



 
 

 

การจัดการศึกษา จากโครงการTFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใชในการวางแผนในการพัฒนา
การศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวน 
มารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในดานกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนในดานทักษะการเรียนรู 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัดใหมีขอมูลที่เปนปจจุบัน ทันสมัยพรอมใช                 
เพื่อสรางนวัตกรรมการศึกษา และสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพะเยา
ใหสูงข้ึนตอไป  

3.วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 
 2) เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
 3) เพื่อสรางวิเคราะห สังเคราะห วิจัยและเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู    
การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 4) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเพ่ิมขึ้น 

4. เปาหมาย 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
   1) จังหวัดมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด จํานวน                    
1 ศูนย 
  2) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล อยางนอย 1 นวัตกรรม 
  3) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการไดนําเสนอเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัด                      
การเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล อยางนอย 1 ชองทาง 
  4) จังหวัดมีเครือขายความรวมมอืในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 1 เครือขาย 
  5) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 4.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
  1) ขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม 
ชัดเจน เปนปจจุบัน สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาไดจริง  
  3) การนําเสนอเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและ
ประเมนิผล เปนประโยชน และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
  4) จังหวัดมีเครือขายความรวมมอืในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

  5) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเพิ่มขึ้น 

 5. กลุมเปาหมายของโครงการ 
  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จํานวน                         
20 โรงเรยีน  

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 
     6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 
    1) จํานวนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  
(จํานวน 1 ศูนย) 
  2) จํานวนนวัตกรรมฯ ของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ                      
การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล (อยางนอย 1 นวัตกรรม) 
  3) จํานวนชองทางการเผยแพรนวัตกรรมฯ ของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการไดนําเสนอเผยแพร
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล (อยางนอย 1 ชองทาง) 
  4) จํานวนเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของจังหวัด (จํานวน 1 เครือขาย) 
     6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  1) รอยละของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน (อยางนอยรอยละ 
60) 
7. วิธีการดําเนินการ + กิจกรรม 
     7.1 วิธีดําเนินการ 
   1)  ผูรับผิดชอบโครงการเขารวมอบรมสรางความรูความเขาใจการดําเนินงานตามโครงการจาก
สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2)  จัดทําโครงการระดับจังหวัดเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  3)  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ IFTE  ระดับจังหวัด 
  4)  ประชุมปฏิบัติการจัดทําศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา               
โดยใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล   
  5)  ประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงการดําเนินงานและความรูความเขาใจเกี่ยวกับสรางและพัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล 
  6) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ                      
การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล 
  7) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ                      
การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล ในระดับจังหวัด  
  8) เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ                  
การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล ในระดับภาคและระดบัประเทศ 
  9) ประชุมสรุปงาน จัดทําเอกสารรายงานและเผยแพรนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัด   
การเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล ผานชองทางตางๆ เชน สื่อออนไลน บทความ หนังสือราชการ เปนตน 
 
 
 



 
 

 

 7.2  กิจกรรม 
กิจกรรมหลัก (หลัก) ระยะเวลา 

1) เขารวมอบรมสรางความรูความเขาใจการดําเนินงานตามโครงการจากสํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

22-25 ธันวาคม 
2563 

2) ประชุมปฏิบัติการจัดทําศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัย
ทางการศึกษา  มกราคม 2564 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล  

กุมภาพันธ 2564 

4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมทาง      
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล 

กุมภาพันธ-
กรกฎาคม 2564 

5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด  กรกฎาคม 2564 

6) เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมทาง                     
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล ในระดับภาค
และระดับประเทศ 

สิงหาคม-กันยายน 
2564 

7) ประชุมสรปุงาน จัดทําเอกสารรายงาน และเผยแพรนวัตกรรม สิงหาคม-กันยายน 
2564 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 1) มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจนและเปนปจจุบัน 
 2) มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรยีนรู การนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 
 3) มีการขยายผล เผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผล 
 4) มีเครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา 
 5) ผูเรียนในสถานศึกษากลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

9. ระยะเวลาดําเนินการ       มกราคม  - กันยายน 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ/* พื้นท่ีดําเนินการ  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

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

กิจกรรมที่ 1 : เขารวมอบรมสรางความรูความเขาใจ               
การดําเนินงานตามโครงการจากสํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 5,415 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 1   5,415 



 
 

 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการจัดทําศูนยกลางขอมูล
สารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา 
ใหกับคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 15 คน 
คาตอบแทน  
-คาตอบแทนวิทยากร  
 

 
 
 
 
1 คน x ชั่วโมงละ 600
บาท x 6 ชั่วโมง 

 
 
 
 

3,600 
 

คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน 
 
- คาอาหารวาง 
 

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

 
800 

 
560 

 
คาวัสดุ 
-คาวัสดุโครงการ 

  
2,040 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 2  7,000 
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัด 
การเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผลสําหรับ
ผูบรหิารและครูในสถานศกึษาที่เขารวมโครงการ   
คาตอบแทน  
- คาตอบแทนวิทยากร 
 

 
 
 
 
 
2 คน x ชั่วโมงละ 600
บาท x 6 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

7,200 
 

คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน 
 
- คาอาหารวาง 
 
 
- คาชดเชยนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับผูเขารวมประชุมและ
วิทยากร 
- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- คาที่พักวิทยากร 2 หอง หองละ 1.200 บาท 

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

 
 

24,000 
 

8,000 
 

6,000 
 

2,000 
2,400 

คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการอบรม 
- คาวัสดุในการสนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษา     
ที่เขารวมโครงการจํานวน 20 แหง แหงละ 5000 บาท 

 
 
20 โรงเรยีน โรงเรยีนละ 
5000 บาท 

 
14,985 
100,000 

 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 3  164,585 
กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเก่ียวกับ          
การสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ         

 
 

 
 



 
 

 

การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล จํานวน 
15 คน 
คาใชสอย 
- คาพาหนะ 
- คาเบี้ยเลี้ยง 
 

 
 
 
4 ทีม  x 2 วัน 
15 คน x วันละ 120 
บาท x 2 วัน 

 
 
 

4,000 
3,600 

 
รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 4  7,600 
กิจกรรมที่ 5 : .กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน 
คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
การนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด 
คาตอบแทน 
- คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม จํานวน            
9 คน คนละ 1,000 บาท   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,000 
 

คาใชสอย 
- คาพาหนะหรับผูเขารวมอบรมและคณะกรรมการ 
- คาอาหารกลางวัน  
 
- คาอาหารวาง 
 
- คาจัดบูธนิทรรศการ  
- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- คาทําโลรางวัล 3 โล 

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

 
6,000 
2,4000 

 
8,000 

 
9,000 
2,000 
3,000 

คาวัสดุ 
- คาวัสดุ 

  
15,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 5  76,000 
กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน 
คัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
การนิเทศติดตามและประเมินผล  
คาใชสอย 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการระดับภาค 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการระดับประเทศ 

  
 
 
 

3,000 
7,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 6   10,000 
กิจกรรมท่ี 7 : ประชุมสรุปงาน จัดทําเอกสารรายงานและ
เผยแพรนวัตกรรม 
คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน  
 
 

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

 
 
 

2,000 
 
 



 
 

 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 
- คาถายเอกสารและเขาเลมรายงาน 

ม้ือ 
10 เลม x 200 บาท 

1,400 
 

2,000 

คาวัสดุ 
- คาวัสดุโครงการ 

  
8,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 7  13,400 
รวมคาใชจายท้ังหมด  284,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง    
 1. สถานศึกษาในกลุมเปาหมายสวนใหญไมไดอยูภายใตการกํากับ ดูแลของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เปนปญหาในการขับเคลื่อนสูเปาหมายที่กําหนด 
 2.  ไมสามารถจัดกิจกรรมตามระยะเวลาในการดําเนินงานในกิจกรรมได เนื่องจากสถานการณ                     
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
       การบริหารความเสี่ยง  
 1.  สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการตองเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ 
 2.  ใชเทคโนโลยีชวยในการดําเนินงานโครงการภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  
 การบูรณาการดานการเรียนรูระหวางหนวยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนใหพรอมเขาสูสังคม
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่
เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามสมรรถนะ
ของผูเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
 4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรบัการเรยีนรูรูปแบบใหม 

- 
 5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทาง        
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

- 
 
 
 
 
 
 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติที่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 



 
 

 

1) โครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
         แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
   แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 1. การปองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1. ชื่อโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวันที่  5 ธันวาคม เปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา    
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ประกอบกับไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด
กระหมอมให วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันชาติ และวันพอแหงชาติ เพ่ือเปนการรวมนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งมีภารกิจสําคัญมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย สุจริต และความจงนักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
รวมท้ังมีความประพฤติท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอสังคมและมีคานิยมที่ถูกตองเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต รูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยไดนอมนําพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ใจความวา “การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนนั้น เปนปจจัยที่จะสรางสรรคความมุง
ดีมุงเจริญตอกันและกัน ความรักใครเผื่อแผ แบงปนในกันและกันซึ่งในท่ีสุดจะกอใหเกิดความสามัคคีเปนปกแผน                  
ในชาติขึ้น จนเปนพลังอันยิ่งใหญที่จะชวยใหเราสามารถรักษาความเปนอิสระและความมั่นคงของชาติบานเมืองเรา
ไดยืนยงอยูตลอดไป” สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกเด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะห 
แกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะชีวิตมีลักษณะนิสัยเปนผูมีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ  



 
 

 

มีน้ําใจมีเมตตา มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสามัคคีรักใครปรองดอง รูจักการเสียสละ และบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม รูคณุคาในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งรูจักการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ไดเล็งเห็น
ความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ท้ังนี้ เพ่ือให 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ขาราชการและบุคลากรของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  มีจิตสํานึกที่ดีและมุงกระทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ิมข้ึน สงเสริมความสัมพันธที่ดีตอ
องคกร สงเสริมใหมีจิตสาธารณะ ความรักและความสามัคคีภายในองคกร และเปนการปลูกฝงสิ่งท่ีดีงามในการ
ชวยเหลือสังคม ประเทศชาติตอไป 

3. วัตถุประสงค 
  1) เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
  2) เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4. เปาหมาย(Output) 
  4.1 เชิงปริมาณ 
        ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของ
ประกอบดวย  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานรองหา โรงเรียนตามฝน โรงเรียนประชาบํารุง
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คน รวมทั้งสิ้น 233 คน 
  4.2 เชิงคุณภาพ 
        ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีจิตสํานึกที่ดี ในการมุงกระทําประโยชนตอสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม 

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

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
  6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
  รอยละของผูบังคับบัญชา ลูกเสือ ยุวกาชาดที่เขารวมกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รอยละ 100) 
  6.2 ตัวชีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
  รอยละของผูบังคับบัญชา ลูกเสือ ยุวกาชาดที่เขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน (รอยละ 100) 
 
 
7. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 7.1. วิธีการดําเนินการ(Activity) 



 
 

 

  7.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    7.2.2 ประชุมคณะทํางาน 
     7.2.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1. 2 สํานักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาชีวศึกษาจังหวัด  โรงเรยีนเอกชนทกุโรงเรียน เพ่ือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
  7.2.4 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
   7.2.5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
จัดกิจกรรม ศธ จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
1. กิจกรรมปลูกตนไม 
2. กิจกรรมเก็บขยะเศษใบไมพลาสติก 
3. กิจกรรมทําความสะอาดหองสุขา หองน้ํา 

 

 

 

 8. ตัวชีวัดกิจกรรม 
  ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม ศธ จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
  วันที่ 4  ธันวาคม 2563    

10. สถานที่ดําเนินการ  
  คายลูกเสือจังหวัดพะเยา  อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ 10,000 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) 
หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

 
- คาอาหารกลางวัน  
- คาวัสดุ (ไวนิล) 

  
40 บาท x 233 คน 
 
 

 
9,320 
680 

 
 

 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
    - สถานการณโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                   - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Impact) 



 
 

 

 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการตระหนักรูตน ที่จะทําสิ่งใดเพ่ือเห็นแกประโยชนสวนรวมมากขึ้น 

2) โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1. ชื่อโครงการ สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงตอบรับเปนพระมหากษัตริย เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
ความวา “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชนของประชาชนชาวไทยท้ังปวง” กอปรกับพระราชปณิธาน
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร คือ การสราง
คนดี  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว จึงทรงมีพระบรมราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแหงองคพระ
บรมชนกนาถในการสรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงใหการศึกษาตองสรางพื้นฐานแกนักเรียน 4 ดาน 
ประกอบดวย 1. การมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่ ม่ันคง มีคุณธรรม 3. การมีงานทํา                        
มีอาชีพ และ 4. การเปนพลเมืองดี เพ่ือใหผูบริหาร ครู นักเรียน และ บุลากรทางการศึกษานอมนําพระบรม                       
ราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ มีจิตสํานึก ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในการทํางานที่ยึดมั่นในความถูกตองเปนธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมุงมั่นปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จทัน               



 
 

 

การเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท เพ่ือดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพเกิดความย่ังยืน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10  
 2. เพื่อใหผูบรหิาร ครู บุลากรทางการศกึษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลที่  
10  สูการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
 3. เพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติอยางยั่งยืน 
 4.  เพ่ือใหสถานศึกษาพัฒนาเปนสถานศึกษาตนแบบในการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาใน
หลวงรัชกาล 10 สูการปฏิบัติ 
 

4. เปาหมายโครงการ (Target group) 
  4.1 เชิงปริมาณ 
   1) จัดกิจกรรมสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทดานการศึกษาสู
การปฏิบัต ิจํานวน 4 กิจกรรม  
   2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน  5 โรงเรียน 
   3) ผูบริหาร ครู 36  และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 35  คน 

4.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ผูบริหาร ครู บุลากรทางการศกึษาที่เขารวมโครงการ มีความรู ความเขาใจในพระบรม
ราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  
   2) ผูบริหาร ครู บุลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการ นอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  
   3) หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการนําพระบรมรา
โชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติอยางยั่งยืน  
   4) หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่มีที่สามารถพัฒนาเปนหนวยงาน สถานศึกษา
ตนแบบในการนําพระบรมราโชบายดานการศกึษาในหลวงรัชกาล 10 สูการปฏิบัติ 

5. กลุมเปาหมายของโครงการ (Target group) 
 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จํานวน         คน 

 6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี่วัดผลลัพธ (Outcomes) 
  6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
   1) รอยละของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการ มีความรู                     
ความเขาใจในพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 (รอยละ 100) 
   2) รอยละของผูบริหาร ครู บุลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการ นอมนําพระบรม                 
ราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน (รอยละ 100) 



 
 

 

  6.2 ตัวช่ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
   รอยละของหนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดานการนํา                 
พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติอยางยั่งยืน (รอยละ 10) 

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

กิจกรรม (หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท                   
ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
1.. กิจกรรม “ใตรมพระบารมี จักรีวงศ” 
2.. กิจกรรม “จิตอาสารักษาบาน รักษถิ่น” 
3.. กิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” 
4.. กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศกึษาพอเพียงและประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
  ระดับความสําเร็จของแตละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม – กันยายน 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นที่ดําเนินการ 
  วัดปาฝาง อําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ 191,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

1. คาตอบแทน 
  - คาอาหารจํานวน 153 คน คนละ 7 มื้อ มื้อละ 100 บาท 
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 153 คน จํานวน 7 มื้อ มื้อละ                   
35 บาท 
  - คาตอบแทนวิทยากร  
2. คาใชสอย 
   - คาพาหนะ 
3. คาวัสดุ 
 

 
153 x 100 x 7 
153 x 35 x 7 

 
107,100 
37,485 

 
18,942 

 
10,000 
18,473 



 
 

 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
         - สถานการณโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                       - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถพัฒนาเปนหนวยงาน สถานศึกษาตนแบบในการนํา                
พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาล 10 สูการปฏิบัติ  

3) โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ป ยุวกาชาดไทย) 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัยนโยบายเรงดวนที่ เตรียม
คนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1. ชื่อโครงการ สงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ป ยุวกาชาดไทย) 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2.หลักการและเหตุผล 
 กิจการยุวกาชาดไทยไดรับการสถาปนาข้ึนเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2465 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ                 
เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิต อุปนายกผูอํานวยการสภากาชาดสยาม เพื่อมุงหวังใหเด็กเปน



 
 

 

คนดี มีใจเมตตากรุณา มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รูจักการรักษา
อนามัยของตนเอง และสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหบังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รูจัก
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล อันจะนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ 
 การจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําป 2564 นับเปนปที่ 99 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมพลศึกษา และเหลากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ เปนเจาภาพรวมกันจัดงานขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระลึกถึงบุคคลสําคัญท่ีเปนผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดไทย เพื่อฝกอบรมใหสมาชิกยุวกาชาด                
มีความรู  ความเขาใจ ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการเปนสมาชิกยุวกาชาด เพ่ือใหเจาหนาที่ 
ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางดานยุวกาชาด ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี จังหวัดพะเยาไดมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหวางวันที่ 27 
มกราคม 2564 โดยกิจกรรมภายในงาน ไดแก พิธีสวนสนามและกิจกรรมกลาวคําปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด 
นับเปนโอกาสอันดีที่ผูเปนยุวกาชาดจะไดมาชุมนุมกัน เพ่ือนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององคผูทรงกอตั้ง                    
ยุวกาชาดไทยแลวพรอมจิตพรอมใจกันเปลงวาจาใหคํามั่นสัญญาในการกลาวคําปฏิญาณตน อีกทั้งแสดงความพรอม
เพรียงแหงหมูคณะในการเดินสวนสนาม ผูเปนยุวกาชาดทุกคนจะไดนําประสบการณและความรูท่ีไดรับ ในการทํา
กิจกรรมเน่ืองในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทยปนี้ไปปรับใชพัฒนาตน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทํา
ประโยชนแกสังคมและชาติบานเมืองตอไป สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

3.วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือระลึกถึงบุคคลสําคัญที่เปนผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดไทย   
 2) เพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการเปน
สมาชิกยุวกาชาด  
 3) เพ่ือใหเจาหนาที่ ผูบังคบับัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางดานยุวกาชาดมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 
 

4. เปาหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ   
  1)  จัดพิธีสวนสนามและกิจกรรมกลาวคําปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด จํานวน 1 ครั้ง  
     2) ผูบังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด จํานวน 400 คน 
  4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1)  สมาชิกยุวกาชาดที่เขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาและ
ความสําคัญของการเปนสมาชิกยุวกาชาด  
  2) สมาชิกยุวกาชาดที่นําประสบการณและความรูที่ไดรับในการทํากิจกรรมเนื่องในวันคลาย                      
วันสถาปนายุวกาชาดไทยปนี้ไปปรับใชพัฒนาตน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการทําประโยชนแกสังคมและชาติ
บานเมือง 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
 ผูบังคับบญัชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนประชาบํารุง  อําเภอเมืองพะเยา  
จังหวัดพะเยา จํานวน 400  คน 

 



 
 

 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ(Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมาย(Outputs) 
  รอยละของเจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางดานยุวกาชาดมีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน (รอยละ 90) 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ(Outcomes 
  รอยละของสมาชิกยุวกาชาดที่เขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาและ
ความสําคัญของการเปนสมาชิกยุวกาชาด (รอยละ 90) 

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

กิจกรรม(หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
จัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดประจําป 2564 ในวันที่ 27 
มกราคม 2564  
- กลาวคําปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด 
- สวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด 
- บําเพ็ญประโยชนของสมาชิกยุวกาชาด 

   

8.ตัวชี้วัดกิจกรรม   
  ระดับความสําเร็จในการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดประจําป 2564  (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
  วันที่ 27  มกราคม  2564 

10. สถานที่ดําเนินการ / พื้นที่ดําเนนิการ 
  โรงเรียนประชาบํารุง  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ  
  จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ถัวจายทุกรายการ 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
- คาอาหารกลางวันของ  
ผบ.ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
ผบ.ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด 
 

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

14,000 บาท 
 

16,000 บาท 

 



 
 

 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
    - สถานการณโรคตดิตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                  - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  สมาชิกยุวกาชาดท่ีที่เขารวมกิจกรรมสามารถนําประสบการณและความรูที่ไดรับในการทํากิจกรรมไป
ปรับใชพัฒนาตน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทําประโยชนแกสังคมและชาติบานเมือง 

4) โครงการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา    
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3 พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย
ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8 การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวง
วัยและสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวง
วัยและสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

1. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน 
 ยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ                      
มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสารและทํางาน



 
 

 

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม แผนยอย 3.1 การปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและเปนพลเมืองที่
ดี การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม สรางจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช
ประโยชนจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบตอสวนรวม สรางเสริมผูนํา
การเปลี่ยนแปลง และตนแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองคกร อีกทั้งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนา
คนตลอดชวงชีวิต (3) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การสงเสริม
บทบาทการมสีวนรวมของภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทักษะของ
ประชาชนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม 
 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 
หมวด 7 การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมีหนาที่หลักในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวน               
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการดูแล คุมครอง ชวยเหลือ และแกไขปญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมอีกทั้งภารกิจการสงเสริม ปองกัน 
แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเปนภารกิจของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ขอ 3) สงเสริมการปองกันแกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และขอ 4) สงเสริม 
สนับสนุนและประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  
เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงาน ท่ีเก่ียวของกับกิจการนักเรียนและ
นักศึกษาที่จะตองดําเนินการและบูรณาการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงข้ึน ซึ่งศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ตองขับเคลื่อนงานดานการสงเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหเปนไปตามภารกิจ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของศูนยเสมา
รักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการสงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา                           
จึงกําหนดจัดโครงการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหนักเรียนและนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2) เพ่ือใหความชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและ
สถานการณฉุกเฉิน 

4. เปาหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ตรวจ ติดตาม ดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จํานวน 20 ครั้ง 
 4.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จั งหวัดพะเยาไดรับการดูแล คุมครอง ปองกัน แกไขปญหา                          
ความประพฤติและไดรับความชวยเหลือในกรณทีี่ประสบเหตภุัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน 

 



 
 

 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
  รอยละของนักเรียนและนักศึกษาที่ไดรับการดูแล คุมครอง ปองกัน แกไขปญหาความประพฤติ
และไดรับความชวยเหลือในกรณท่ีีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน (รอยละ 100) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
  อัตราการลดลงของนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติไมเหมาะสม (รอยละ 80) 
7. วิธีดําเนินการ (Activity) – กิจกรรม 
 7.1 วิธีดําเนินการ (Activity) 
  1) ขออนุมัติโครงการ 
  2) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 
  3) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 
  4) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
  5) สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
ลงพ้ืนที่เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและ
นักศกึษา ในพื้นที่จุดเสี่ยงตางๆ 

 
 

 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 จํานวนครั้งในการเฝาระวังความประพฤตินกัเรียนและนักศึกษา 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ / พื้นที่ดําเนนิการ 
 พ้ืนที่จุดเสี่ยงในจังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ  
 จํานวน 45,000 บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)  ขอถัวจายทุกรายการ 

หมวดงบรายจาย รายละเอยีดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
งบดําเนินงาน   
คาตอบแทน   
- คาตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ี/คาเบ้ียเลี้ยง                      
ในการลงพื้นที่ 

20 ครั้ง  x 7 คน x 240 บาท 33,600 

คาใชสอย   
- คาน้ํามันเชื้อเพลงิยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 2,850 กิโลเมตร x 4 บาท 11,400 
                           รวมทั้งสิ้น  45,000 



 
 

 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง : ความเสี่ยงในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
  การบริหารความเสี่ยง : ขออนุมัติการเดนิทางไปราชการทุกครั้งในการลงพื้นที่  
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Impact) 
 นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยามีความประพฤติที่เหมาะสม และไดรับความชวยเหลือ               
ในกรณีท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง 

5) โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย
และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู  

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 
1. ชื่อโครงการ นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมยุวกาชาด เปนกิจกรรมที่สําคัญในการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงคที่จะมุงเนนในการ 
“ฝกอบรมใหสมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความรู 
ความชํานาญ ในการรักษาอนามัยของตนเองและสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางดาน
รางกาย จิตใจ และคุณธรรม ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
และมีใจเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยทั่วไป  



 
 

 

การที่จะดําเนินการไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวไดนั้น เจาหนาที่และผูบังคับบัญชา                  
ยุวกาชาดตองมีทัศนคติ มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเปนอยางดี จึงจะดําเนินกิจกรรมยุวกาชาดไดอยาง                    
มีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิกยุวกาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดยสวนรวม หนวยงาน 
สถานศึกษาตางๆ จําเปนตองจัดใหมีการฝกอบรม   ประชุมสัมมนาจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว  
 การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาจึงเปนแนวทางสําคัญในการสนับสนุน สงเสริม เพื่อใหเกิด
การพัฒนากิจการยุวกาชาดในสถานศึกษา ดวยเหตุผลความจําเปนดังกลาวสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได
จัดทําโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหคําปรึกษา และนํา ชวยเหลือในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาใหถูกตอง 
  2. เพื่อใหทราบขอมูลผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

4. เปาหมายโครงการ (Output) 
  4.1 เชิงปริมาณ 
   นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา จํานวน 6 
โรงเรียน  
  4.2 เชิงคุณภาพ 
   1. เจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษามีความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ถูกตอง 
   2. สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยามีขอมูลผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา จํานวน 6 โรงเรียน 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
  1. รอยละของเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาดใสสถานศึกษาท่ีมีความรูเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ถูกตอง (รอยละ 90) 
  2. ระดับความสําเร็จในการจัดเก็บขอมูลผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา (ระดับ 5) 
 6.2 ตัวชีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
รอยละของโรงเรียนท่ีสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง (รอยละ 100) 

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



 
 

 

 7.2 กิจกรรม 
กิจกรรม(หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 

 
  

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสําเร็จในการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา 
จํานวน 6 โรงเรียน 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางวันที่ 19-21, 25, 26 มกราคม - 2, 3 กุมภาพันธ 2564 

10.สถานที่ดําเนินการ 
  พ้ืนที่อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

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

งบดําเนินงาน 
  - คาตอบแทน 
  คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการฯ     
  - คาใชสอย 
  คาพาหนะ 
 

 
6 คน x 240 บาท x 5 วัน 

 
  

 
7,200 

 
 

1,800 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
         - สถานการณโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                   - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยางถูกตองตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

 

 

 

 



 
 

 

6) โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดพะเยา และศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย
ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 2. การพัฒนาการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8 การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวง
วัยและสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวง
วัยและสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

1. ช่ือโครงการ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดพะเยา และศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน 
 ยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลัก
คิดท่ีถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแกไขปญหา ปรับตัว ส่ือสารและทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(1) กําหนดใหคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต (3) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครฐัและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและ
ชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (7) การปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช                     
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งมีหนาท่ีหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ และเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการดูแล 



 
 

 

คุมครอง ชวยเหลือและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดวางกลไกในการขับเคลื่อนในรูปคณะกรรมการสงเสริม                        
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนศูนยกลางในการประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัด รองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมความประพฤตินักเรียน  และนักศึกษาของ
คณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจ
งานที่ เก่ียวของกับกิจการนักเรียนและนักศึกษา ที่ตองดําเนินการและบูรณาการ ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดเห็นความสําคัญจึงไดกําหนดจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื้อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา และศูนย
เสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อสรางระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกตองและเหมาะสม                                 
ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือขายการสงเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจาหนาที่ศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผน                
ในการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด 
 2. เพ่ือใหศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สามารถบูรณาการและขับเคลื่อน                    
การสงเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 จัดประชุมปฏิบัติการใหแกคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 
เจาหนาที่ศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ จํานวน 4 ครั้ง 
 4.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
 คณะกรรมการสงเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจนโยบาย มาตรการ แนวทางและ
แผนในการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด 
 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
  คณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เก่ียวของ จํานวน 105 คน 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
  รอยละของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจาหนาที่ศูนยเสมา
รักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวของท่ีเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจนโยบาย มาตรการ 
แนวทางและแผนในการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด (รอยละ 80) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 



 
 

 

  ระดับความสําเร็จของศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาในการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ 5) 

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

กิจกรรม (หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
1) จัดเตรียมคูมือประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

   

2) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลื่อนงานศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 (พ้ืนท่ีอําเภอจุน ปง เชียงคํา 
เชียงมวน) กลุมเปาหมาย 25 คน 

   

3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลื่อนงานศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 (พ้ืนท่ีอําเภอ 
ภูกามยาว ดอกคําใต) กลุมเปาหมาย 20 คน 

   

4) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลื่อนงานศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 (พ้ืนท่ีอําเภอเมือง) 
กลุมเปาหมาย 30 คน 

   

5) ประชุมคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศกึษาจังหวัดพะเยา กลุมเปาหมาย 30 คน 

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 รอยละของผูเขาประชุมที่มีความรู ความเขาใจนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการสงเสริม
ความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษาระดับจังหวัด (รอยละ 80) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ / พื้นที่ดําเนนิการ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โรงเรียนจุนวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคดอกคาํใต 

 

 

 



 
 

 

11. งบประมาณ  
 จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)  ขอถัวจายทกุรายการ 

หมวดงบรายจาย รายละเอยีดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดเตรียมคูมือประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  

งบดําเนินงาน   
คาตอบแทน   
- คาลวงเวลาจัดเตรียมคูมือและสื่อนําเสนอ
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

4 คน x 420 บาท x 2 วัน 3,360 

รวมคาใชจายกิจกรรมหลักท่ี 1  3,360 
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ครั้งท่ี 1 (พื้นที่อําเภอจุน ปง,เชียงคํา    
เชียงมวน)     

  

งบดําเนินงาน   
คาใชสอย   
- คาอาหารกลางวัน 25 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 2,500 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 1,750 
- คาเชาหองประชุม 1 วัน x 1,500 บาท 1,500 
คาวัสดุ   
- คาวัสดุ  1,330 
รวมคาใชจายกิจกรรมหลักท่ี 2  7,080 
กิจกรรมหลักที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาครั้งท่ี 2 (พื้นที่อําเภอภูกามยาว ดอกคําใต) 

  

งบดําเนินงาน   
คาใชสอย   
- คาอาหารกลางวัน 20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 2,000 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 1,400 
- คาเชาหองประชุม 1 วัน x 1,500 บาท 1,500 
คาวัสดุ   
- คาวัสดุ  1,330 
รวมคาใชจายกิจกรรมหลักท่ี 3  6,230 
กิจกรรมหลักท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาครั้งที่ 3 (พื้นที่อําเภอเมืองพะเยา) 

  

งบดําเนินงาน   



 
 

 

คาใชสอย   
- คาอาหารกลางวัน 30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 3,000 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 2,100 
คาวัสดุ   
- คาวัสดุ  1,730 
รวมคาใชจายกิจกรรมหลักที่ 4  6,830 
กิจกรรมหลักที่ 5 ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศกึษาจังหวัดพะเยา 

  

งบดําเนินงาน   
คาใชสอย   
- คาอาหารกลางวัน 30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 3,000 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 2,100 
คาวัสดุ   
- คาวัสดุ  1,400 
รวมคาใชจายกิจกรรมหลักที่ 5  6,500 
                 รวมคาใชจายทั้งสิ้น  30,000 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : กลุมเปาหมายในการสวนของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัด อาจไมสามารถมาเขารวมโครงการครบตามจํานวนที่ตั้งไวได 
 การบริหารความเสี่ยง : สรางเครือขายและประสานอยางตอเนื่องกับเจาหนาท่ีศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เก่ียวของ เขารวมโครงการเพ่ือขับเคลื่อนงานสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนกัศึกษาในจังหวัด 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Impact) 
 ศูนยเสมารักษสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา สามารถสามารถขับเคลื่อนงานการสงเสริม 
ความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษาไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักเรียนและนักศึกษา 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการ
ประกอบอาชีพ 

- 
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- 
 
 
 
 
 



 
 

 

 9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
กระบวนการมีสวนรวม 
1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศกึษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 1. 
ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1. ชื่อโครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล 
 งานการอนุรักษพันธุกรรมพืชนี้ไดดําเนินมาเปนเวลาหลายปเริ่มตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง  
หาพรรณพืชตางๆ ที่หายากมาปลูกเอาไวเพ่ือคนรุนหลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตางๆ ที่ทํากัน 
ในประเทศไทยมีหนวยงานหลายหนวยที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษพันธุพืชเพื่อการศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มีอยูใน
ประเทศ โครงการนี้ มีจุดประสงคสําคัญท่ีจะใหหนวยงานตางๆ ท่ีไดทํางานดานอนุรักษพันธุพืชไดมีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพ่ือทําใหวิชาการ ปจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะรักษา                   
สิ่งเหลานี้เพ่ือใหนักวิชาการไดศึกษากันไดจึงเกิดแนวคิดที่จะชวยกันทําโครงการ โดยการถายภาพและถายขอมูลพรรณไม 
เพื่อเปนฐานขอมูล และหากหนวยงานตางๆ ไดมีขอมูลเอาไว  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เปนโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอนุรักษตนยางนา ตั้งแตป 2503 ทรงเห็นความสําคัญของ
การอนุรักษพันธุกรรมพืช ทรงดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในป 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของ



 
 

 

ประเทศและดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ โดยไดดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯและจัดสรางธนาคารพืชพรรณข้ึนในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ตั้งแตป 2536 เปนตนมา 
 เพื่อเปนการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสถานศึกษาเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
 2. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนพฤกษศาสตร 
 3. เพ่ือขยายและสรางเครือขายการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนใหมากย่ิงข้ึน 

4. เปาหมายโครงการ (Output)  
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  ขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2   สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
สํานักงานสงเสริมทองถิ่นจังหวัดพะเยา จํานวน 12 โรงเรียน 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาเขาใจและเห็นความสําคญัของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
  2. สถานศึกษามีขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรยีนพฤกษศาสตร 
  3. เครือขายการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target  group)  
  5.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนแมใจวิทยาคม 2. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 3. โรงเรยีนจุนวิทยาคม 4. โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย 
  5.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนบานดอกบัว 2. โรงเรียนชุมชนบานปาแฝกสามัคคี 
  5.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จํานวน  3  โรงเรียน 
ไดแก 1. โรงเรียนบานฝายกวาง  2. โรงเรียนชุมชนบานทุง 3. โรงเรียนบานหัวทุง 
  5.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  จํานวน 2 แหง ไดแก 
1. วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพะเยา  2. วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต  
  5.5  โรงเรียนสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา 2 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนเทศบาลตําบลงิม 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานเหลา 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
 6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมาย (Outputs) 
  6.1.1 รอยละของสถานศึกษาที่เขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร (รอยละ 
100) 
  6.2.2 รอยละของสถานศึกษามีขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียนพฤกษศาสตร ที่ถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน (รอยละ 90) 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
  รอยละการเพิ่มขึ้นของเครือขายการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน  (รอยละ 10) 



 
 

 

7. วิธีดําเนินการ (Activity) – กิจกรรม 
 7.1 วิธีดําเนินการ 
  7.1.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  7.1.2 ประชุมคณะทํางาน 
  7.1.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
  7.1.4 ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานการดําเนินงานฯ 
 7.2 กิจกรรม  
กิจกรรม (หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
ติดตามการดําเนินงานโครงการฯ ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย  
 

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
  ระดับความสําเร็จในการตดิตามการดําเนินงานโครงการฯ ในโรงเรยีนกลุมเปาหมาย (ระดับ 5) 
 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ในระหวางวันที่ 19-21, 26, 28  มกราคม - 2, 3 กุมภาพันธ 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ / พื้นที่ดําเนนิการ 
  พ้ืนที่อําเภอเชียงคํา อําเภอปง อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ และอําเภอดอกคาํใต 

11. งบประมาณ  
  จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่/คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
คาใชสอย 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะในการปฏิบัตงิาน 
คาวัสด ุ

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

 
6,720 

 
3,168 
112 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
      สถานการณโรคติดตอเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                   ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในจังหวัดพะเยาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหผูเรียน
สามารถเขาถึงโอกาสทางการเรยีนรูที่มีคณุภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย 
1) โครงการสงเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาส (พิการ) 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 1. ยุทธศาสตร
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทกุชวงวัย  
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. สรางโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 4. สรางโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทาเทียมทางการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ สงเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาส (พกิาร) 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 กําหนดวาการจัดการศึกษาตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และ                 
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได 
หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ                    
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลดังกลาวจึงตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความจําเปนและศักยภาพของ
บุคคล ซึ่งเปนหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ตองสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนไดเขารับการศึกษา
ดวยรูปแบบตาง ๆ 



 
 

 

  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา มีจํานวนท้ังหมด 21 แหง  ซึ่งมีเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา (พิการ) ท่ีมีความจําเปนจะตองไดรับโอกาสการ
เขาถึงการจัดการศึกษาและวิธีการจัดการศึกษาใหตรงกับสภาพความพิการของเด็กเหลานั้น  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําโครงการสงเสริและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กดอยโอกาส (พิการ) ข้ึนเพ่ือสํารวจ
ขอมูลเด็กดอยโอกาส (พิการ) ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยาใหเปนปจจุบันสําหรับนํามาวางแผนในการพัฒนา               
การจัดการศึกษา อีกทั้งเพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการจัดการศึกษาและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับสภาพความพิการทําใหเด็กมีการพัฒนาการดานการเรียนรูและสามารถดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไดอยางปกติสุขตอไป 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหมีฐานขอมูลเด็กพิการในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพะเยา 
  2. เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  
และสามารถพัฒนาเด็กพิการไดอยางเหมาะสม  

4. เปาหมายโครงการ (Output) 
     เชิงปริมาณ 
  1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีฐานขอมูลเด็กพิการในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพะเยา 
จํานวน 1 ฐานขอมูล 
  2. พัฒนาครูโรงเรียนเอกชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโรงเรียน
ละ 2 คน จํานวน 21 โรงเรียน จํานวน 1 ครั้ง รวม 42 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ความสําเรจ็ของการพัฒนาฐานขอมูลเด็กดอยโอกาส (เด็กพิการ)  
 2. ครูโรงเรียนเอกชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในโรงเรยีน 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)  
 ครโูรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา โรงเรยีนละ 2 คน จํานวน 21 โรงเรียน  รวม 42 คน 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  
 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
 รอยละของครูที่เขารับการอบรมที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการใน
สถานศึกษาและสามารถนําไปปฏิบัติได (รอยละ 90) 
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
  1. รอยละของครทูี่เขารับการอบรมสามารถจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (รอยละ 85) 
  2. รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลเด็กพิการที่ไดรับโอกาสเขาถึงการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา (รอยละ 90) 

7. วิธีดําเนินการ (Activity) – กิจกรรม  
 1.  แตงตั้งกรรมการ/คณะทํางานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กดอยโอกาส 
(พิการ) 



 
 

 

  2. จัดเก็บขอมูลดําเนินการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 
  3. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการใหกับครูโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดพะเยา 
  4. นิเทศ ติดตาม การจัดการสอนสําหรบัเด็กพิการ 
  5. สรุปผลและรายงานผล 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม  
      1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีขอมูลเด็กพิการที่ไดรับโอกาสเขาถึงการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา ทุกแหง 
   2. ครูที่เขารับการอบรมรอยละ 100  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ในสถานศึกษาและสามารถนําไปปฏิบัติได 

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

10. สถานที่ดําเนินการ/*พื้นท่ีดําเนินการ  
 โรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรง , สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

11. งบประมาณ (ใชงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 10,000 บาท 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

งบดําเนินงาน   
คาใชสอย   

- คาวิทยากร 1*6*300 1,800 
- คาอาหารวาง 45*35*2 3,100 
- คาอาหาร 1*45*100 4,500 

คาวัสดุ  600 
รวมทั้งสิ้น  10,000 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
      ความเสี่ยง 

- 
 การบริหารความเสี่ยง 

- 

13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  
 เด็กดอยโอกาส (เด็กพิการ) ของโรงเรียนเอกชนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดที่เหมาะสม
ตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

- 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ  
 1. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ/บรกิารประชาชน 
 

- 
 2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปน
ปจจุบัน และทันตอการใชงาน 

- 
 3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ 
รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
1) โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดพะเยา และของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอยีดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ                
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

1. ช่ือโครงการ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดพะเยา และ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

 



 
 

 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของ  สวนราชการ
ตาง ๆ ที่มอบหมายและตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2552 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการ 
มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเปนหนวยงานทางการศึกษามีภารกิจหลักในการบริหาร               
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมาย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา กลุมจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาค 
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขอ 4.2 
กําหนดภารกิจของกลุมนโยบายและแผน (3) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
และ (4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 เพ่ือใหบรรลุตามภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางสูงสุด และเพื่อให เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กลุมนโยบายและแผนจึง
กําหนดใหมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดพะเยา และของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สําหรับเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือกําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนเครื่องมือในการนําแผนงาน/โครงการไปสู
การปฏิบัติ และเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาตอไป 

3.วัตถุประสงค 
 เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป ของ
จังหวัดพะเยา และของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สําหรับเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการตามบรบิทพื้นที่  

4. เปาหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) จํานวน 1 ครั้ง 
  2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา 
จํานวน 1 ครั้ง 
  3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จํานวน 1 ครั้ง 



 
 

 

 4) จัดทําเอกสาร (อยางละ 10 เลม) 
  - แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา  
  - แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร)  
  - แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยาจํานวน 1 ครั้ง 
  - แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป)  
 4.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
 1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป ของ
จังหวัดพะเยา และของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนกรอบ แนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการตามบรบิทพื้นที่  
 2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีระบบการติดตามการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจําป สามารถรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ         
ไดทราบ 

 5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
 หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ผูแทนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 
60 คน 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
    6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
 1) จํานวนครั้งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 - ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร)  จํานวน 1 ครั้ง 
 - ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา  จํานวน 1 ครั้ง 
 - จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป)  จํานวน 1 ครั้ง 
2) จํานวนเอกสาร อยางละ 10 เลม 
 - แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 - แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
 - แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา 
 - แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป)      
 
 



 
 

 

6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
 รอยละของโครงการตามแผนแตละระดับที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
จังหวัด บรรลุวัตถุประสงค  (รอยละ 90) 

7. วิธีการดําเนินการ (Activity) /กิจกรรม 
 7.1 วิธีดําเนินการ (Activity)  
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  
  2) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา 
  3) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป) 
  4) การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 
กิจกรรมหลัก (หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  

   

2) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา    

3) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 

   

4) การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน และ
บุคคลที่เก่ียวของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

   

5) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน    

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสําเรจ็ในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ        
 พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ/ พื้นที่ดําเนินการ  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 



 
 

 

11. งบประมาณรวม 38,900 บาท (สามหม่ืนแปดพันเการอยบาทถวน) รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
ที่ รายละเอียด งบประมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  23,900 
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน 

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
7,000 

3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 8,000 
รวม 38,900 

(งบประมาณถัวจายทุกรายการ) 
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-
2565 ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) จํานวน 1 ครั้ง  ผูเขาประชุมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด                  
รองศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการกลุม/หนวยตรวจสอบภายใน ผูแทนกลุม (2 คน) และผูเก่ียวของของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 35 คน 
ที่ หมวดงบรายจายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
1. คาอาหารกลางวันจํานวน 35 คน คนละ 3 มื้อ  มื้อละ 100 บาท  

(35 คน x 3 ม้ือ x 100 บาท ) 
10,500 

2. 
 

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

4,900 

3. คาสถานที่  2,000 
4. วัสด ุ 3,600 

รวม 20,000 

 2) จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง                  
ผูเขาประชุมประกอบดวย หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผูแทนอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร บุคลากรกลุมนโยบาย
และแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 30 คน 

ที่ หมวดงบรายจายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
1. คาอาหารกลางวันจํานวน -  คน คนละ - มื้อ  ม้ือละ - บาท  

( - คน x - มื้อ x - บาท ) 
- 

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

1,050 

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

 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา 
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)จํานวน 1 ครั้ง ผูเขาประชุมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด          
รองศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ของหนวยงานทางการศึกษา ในจังหวัดพะเยา ผูอํานวยการกลุมและหนวยตรวจสอบภายใน 
และบุคลากรกลุมนโยบายและแผน ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน 



 
 

 

ที่ หมวดงบรายจายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ  
1. คาอาหารกลางวันจํานวน -  คน คนละ - มื้อ  มื้อละ - บาท  

(- คน x - ม้ือ x - บาท ) 
- 

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

1,050 

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

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง 
 บุคลากรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการวางแผน และการจัดทําแผน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 ใหบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการวางแผนเปนพี่เลี้ยง 

13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดพะเยาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

2) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)  
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทกุชวงวัย  
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 



 
 

 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. สรางโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 4. สรางโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทาเทียมทางการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพฒันาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ   
                   พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน  
 สืบเน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเปาหมายใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางมั่นคงและยั่งยืน                       
โดยดําเนินการในพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบาน 3 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพ้ืนที่ 27 จังหวัด 108 อําเภอ ไดแก เลย   
หนองคาย    บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร  อํานาจเจริญ  อุบลราชธานี  เชียงราย พะเยา  นาน อุตรดิตถ  
พิษณุโลก กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร  ระนอง เชียงใหม แมฮองสอน  ตาก สระแกว 
จันทบุรี ตราด ศรีสะเกษ บุรีรัมย และสุรินทร โดยไดมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเปนหนวยงาน  ที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่19/2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษา                ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยขับเคลื่อนแผนฯในพื้นที่ ซึ่งการ
ดําเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด  จําเปนตองมีแผนปฏิบัติราชการซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 9(1),(2) กําหนดใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนาและแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณท่ีจะตองใช                  ในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ 
และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน 
 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.) 2560 - 
2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564)             
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล  นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและบริบทตางๆ            
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ในระดับจังหวัด  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
รวมกันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา จํานวน 2  อําเภอ คือ อําเภอเชียงคําและอําเภอภูซาง จึงเห็นสมควรใหมี   
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด           
เพื่อใชเปนแนวทาง และเปนเครื่องมือในการบริหารงานการศึกษาใหกับหนวยงานที่ดําเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนของจังหวัดพะเยาไดอยางมปีระสิทธิภาพตอไป  

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามารถบูรณา
การการทํางาน สืบสานศาสตรพระราชาสอดแทรกไวในแผนพัฒนาการศึกษา  



 
 

 

 2. เพ่ือใหจังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศกึษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สําหรับใชเปนแนวทางและเปนเครื่องมือในการบริหารงานการศึกษาใหกับหนวยงานที่ดําเนินการจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนของจังหวัดพะเยา ไดอยางมีประสิทธิภาพ    

4. เปาหมายของโครงการ (Output) 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
    1)  ผูเขารวมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนขของหนวยงานทาง
การศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน จํานวน 1 ครั้ง  
  2)  จังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัดพะเยา จํานวน 20 เลม 
       4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1) ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนการบริหจัด  
การศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 

2) กิจกรรม โครงการในแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา  ไมนอยกวารอยละ 90 สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของจังหวัด  

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)  
 ผูรับผิดชอบงานแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของหนวยงาน กศน. ,อาชีวศึกษา, สพม.36 ,สพป.
พะเยา เขต 2, สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 25 คน 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)       
  รอยละของผูเขารวมโครงการที่มีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามารถ
บูรณาการการทํางาน สืบสานศาสตรพระราชาสอดแทรกไวในแผนพัฒนาการศึกษา (รอยละ 90) 
  6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ(Outcomes)  
    รอยละของกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
จังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 90)  

7. วิธีดําเนินการ(Activity) - กิจกรรม 
 7.1 วิธีดําเนนิการ (Activity) 
  1. ขออนุมัติโครงการ 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 
2564) จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา 
  3. การประชุม/การแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานในหนวยงานทางการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน    
เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
จังหวัดพะเยา  



 
 

 

  4. จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) จังหวัด
พะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา 
  5. จัดกิจกรรมสรุปงานและประเมินผลหนวยงานท่ีจัดการศกึษาในพ้ืนที่ชายแดน 
  6. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา  
  7. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จังหวัดพะเยา 
  7.2 กิจกรรม  

กิจกรรม(หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
กิจกรรมที่ 1 การประชุม/การแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงาน               
ในหนวยงานทางการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน จํานวน 1 ครั้ง (2 วัน) 

   

กิจกรรมที่ 2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) จังหวัดพะเยาและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศกึษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง 

   

กิจกรรมที่ 3 ปรับแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560– 2564) จังหวัดพะเยา และจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศกึษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา และเผยแพรจํานวน 20 เลม  

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสําเรจ็ในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม (ระดับ 5) 

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

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นที่ดําเนินการ   
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา /โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน (โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 
(เวียงแกนแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย) 

11. งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  จํานวน 58,800  บาท จากแผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย งบรายจายอ่ืนคาใชจายในการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ระดับจังหวัด  
 รายละเอียดการใชงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 



 
 

 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุม/การแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานในหนวยงานทาง
การศึกษาพื้นท่ีชายแดน จํานวน 1 ครั้ง (2 วัน) ใหแกผูรับผิดชอบงานแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดนของหนวยงาน กศน. อาชีวศึกษา สพม. เขต 36 สพป.พะเยา เขต 
2 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
จํานวน 25 คน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงแกนแสนภูวิทยาประสาท) และ
โรงแรม river breeze อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
คาตอบแทน   
คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x ชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชั่วโมง)   
คาใชสอย   
1. คาเชารถตู  (2 คัน X คนัละ 3,000.- บาท/วัน x 2 วัน)                      
2. คาจางเหมาทําปายไวนิล  จํานวน 1 ปาย 
3. คาอาหาร ณ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงแกนแสนภูวิทยาประสาท) 
    - คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมกิจกรรม  (25 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)  
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  
4. คาอาหารเย็น ณ โรงแรม river breeze 
    สําหรับผูเขารวมกิจกรรม  (25 คน x 350 บาท x 1 มื้อ) 
5. คาที่พัก พักคู (12 หอง 24 คน) x 800 บาท x 1 คืน)  
              พักเดี่ยว (1หอง 1 คน x 1,200 บาท x1 คืน)  
6. คาอาหารกลางวัน ณ โรงแรม river breeze สําหรับผูเขารวมกิจกรรม (25 คน x 300 
บาท x 1 มื้อ) 
7. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (20 คน x 50 บาท x  ม้ือ) 
8. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนกลาง  
คาวัสดุ 
   - คาวัสดุโครงการ   

 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

12,000 
1,000 

 
2,500 
1,400 

 
8,750 
9,600 
1,200 

 
7,500 
1,000 
1,000 

 
5,150 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 52,900 

 
กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 
2564) จังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา ใหกับคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดน จํานวน 20 คน ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 คาใชสอย   
1. คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมประชุม (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
3. คาถายเอกสาร    

 
 
 
 
 

2,000 
1,400 
500 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 3,900 



 
 

 

กิจกรรมท่ี 3 ปรับแผนพัฒนาการศกึษาพ้ืนท่ีชายแดน ระยะ 5 ป(พ.ศ.2560– 2564) 
จังหวัดพะเยา จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา และเผยแพร 
คาใชสอย   
 - คาจางเหมาจัดทําเลมแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจํา
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (20 เลม x 100 บาท) 

 
 
 
 
 

2,000 
รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3 2,000 

รวมทั้งหมด 58,800 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน : ขาดการประสานงาน การบูรณาการและการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานในจังหวัด          
 การบริหารงานความเสี่ยง : ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน  

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนของจังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดพะเยา   

 

 

 

 

 

3) โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศกึษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 



 
 

 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

1. ชื่อโครงการ สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศกึษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน 
  การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษยทั้งในดานความรู ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรม ชีวิต ความเปนอยู โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิต                
ที่ดีมีขีดความสามารถในการแขงขัน การเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนใหสูงข้ึน สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข                
บนพ้ืนฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ               
ตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนด
เปาหมายการ พัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคม
เปนธรรมฐาน ทรพัยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม  มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเก่ียวของกับภารกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถ               
ในการแขงขัน 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4. ยุทธศาสตรชาติ                  
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยเฉพาะอยางย่ิง ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบน พื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) ตอยอดอดีต  2) ปรับ
ปจจุบัน 3) สรางคณุคาใหมในอนาคต และยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก ชวงวัยใหเปนคนดี คนเกงและมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมี สุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ                     
มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษา
ทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน คนไทยที่มีทักษะสูงเปนนวัตกร 
นักคดิ ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของ ตนเอง    กระทรวงศึกษาธิการ



 
 

 

ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561  -2580) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไว 
ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน                  
การสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดยมุงเนน 
ให นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางาน รวมกับผูอื่น เพ่ือใหมีสมรรถนะ 
ที่เปนไปตามความ ตองการของสถานประกอบการ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณไปใชไดจริง 
สามารถประกอบอาชีพ ไดตามความถนัดและความสนใจ ตามแผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีนโยบายในการเพ่ิม สัดสวนผูเรียนสายอาชีพและสายสามัญ โดยกําหนดเปาหมาย                    
ป     พ.ศ. 2564  ใหได 50 ตอ 50 ท้ังน้ีจําเปนตองปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการพัฒนาคร ู
เพื่อทําใหการเรียนการสอนในสายอาชีพ มีคุณภาพสูงขึ้น   จากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําป พ.ศ.2562 พบวา คุณภาพดานการพัฒนาการ เรียนรู ซึ่งมีเปาหมายใหวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รู จักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มี สํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม                        
มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน                 
ผลการประเมินดานทักษะ รอยละ 62.30 ซึ่งตํ่ากวา ป พ.ศ.2561 ที่มีผลการ ประเมินรอยละ 63.00 และมีรายงาน
ผลสัดสวนการเขาเรียนอาชีวศึกษา ตอสามัญ ระดับประเทศ พบวา ปการศึกษา 2561 สัดสวนผูเรียน 27.20 ตอ 
72.80 และปการศึกษา 2562 สัดสวนผูเรียน 35.62 ตอ 64.38  ซึ่งมีแนวโนมสูงข้ึนแต ยังไมบรรลุตามเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหมีคณุลักษณะดังกลาวจึงมีความจําเปนจะตองปรับหลักสูตรใหทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะท่ีจําเปน 
มีความยืดหยุนสอดคลอง กับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคน ตลอดท้ังสอดคลอง กับสภาพบริบท
ของแตละพื้นที่เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพได มีงาน
ทํา สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ตอเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมีงานทําเพ่ือใหผูเรียนที่จบการศึกษาในแตละระดับสามารถใช 
ความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ 

 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาในการสงตอผูเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัด 
 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัด 
 3) เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูเรียนสายอาชีพใหสูงขึ้น  

4. เปาหมายโครงการ  
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทุกแหง มีสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนเครือขายความรวมมือในการสงตอผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาในจังหวัด 



 
 

 

  4.1.2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ของจังหวัด อยางนอย 1 หลักสูตร 
  4.1.3. เพิ่มจํานวนผูเรียนสายอาชีพใหสูงขึ้น 
 4.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
   4.2.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทุกแหง มีสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนเครือขายความรวมมือในการสงตอผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษา
ในจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
  4.2.2  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนเครือขายความรวมมือฯ มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ของจังหวัดอยางมีคุณภาพ 
   4.2.3 เพิ่มจํานวนผูเรียนสายอาชีพใหสูงขึ้น (สัดสวนผูเรียนสายอาชีพ ตอ สายสามัญ เปน 50 : 50 
ในปการศึกษา 2565) 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จํานวน 5 แหง และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนเครือขาย ในจังหวัด
พะเยา 
 
6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
  1) จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาในการสงตอผูเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัด (อยางนอย 5 เครือขาย) 
  2) จํานวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีของจังหวัด (อยางนอยเครือขายละ 1 หลักสูตร) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
  อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนผูเรียนสายอาชีพ (สัดสวนผูเรียนสายอาชีพตอสายสามัญ เปน 50 : 
50) 
 

7. กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม-วิธีดําเนินการ ระยะเวลา 
1. รับแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ จากสวนกลาง มกราคม 2564 

2. 
 

ประชุมชี้แจง และติดตามผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอ
หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาแตและแหง ผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการฝายวิชาการ และครู
ผูรับผิดชอบโครงการของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้ง 5 แหง  

 
 
กุมภาพันธ 2564 
 

3.. 
 
 

นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดการเรยีนการสอน 
และการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีเปนเครือขายในความรวมมอื  (ครั้งท่ี 1) 

 
มีนาคม 2564 
 



 
 

 

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

 
มิถุนายน 2564 

5. 
 
 

ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรฯ และการนําหลักสูตร
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และภาพ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 
กรกฎาคม 2564 

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

 
7. 

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํา
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 
สิงหาคม 2564 
 

8. จัดสงเอกสารรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เก่ียวของ กันยายน 2564 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสําเรจ็การดําเนินงานในแตละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดทั้งโครงการ(เดือน/ป)   
 ตุลาคม 2563  ถึง กันยายน 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นทีด่ําเนินการ  
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนเปาหมายโครงการ (เครือขายหลัก/เครือขายรวม) 

 

 

 

 

11. แหลงงบประมาณ  รวม 196,580 บาท  จําแนกเปน 
        - งบประมาณจาก สป.ศธ. จํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน)   
      - งบประมาณบูรณาการจังหวัด จํานวน 151,580 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันหารอยแปดสิบบาท
ถวน) 

รายการ จํานวนเงิน 
กิจกรรมที่ 1 : รวมประชุมรับฟงการชี้แจงการดําเนินงานโครงการฯ จากสวนกลาง - 
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจง และติดตามผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอหลักสูตร
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแตและแหง ผูอํานวยการ 
/รองผูอํานวยการฝายวิชาการ และครูผูรับผิดชอบโครงการของ สถานศกึษาอาชีวศึกษา  
ทั้ง 5 แหง ใชเวลา 1 วัน มีคาใชจาย ดังนี้ 
- คาอาหาร - อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คน ๆ ละ 170 บาท = 5,100.- 

 
6,900 



 
 

 

- คาพาหนะ - 1,800 บาท  

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล ในสถานศกึษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนเครือขายใน
ความรวมมือ  (ครั้งท่ี 1) 
- คาเบี้ยเลี้ยงจํานวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จํานวน 5 วัน = 6,000.- 
- คาพาหนะคณะกรรมการฯ จากบานพัก ถึงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเฉลี่ยคนละ 100 บาท/วัน 
จํานวน 5 วัน = 5,000.- 
- คานํามันรถยนตสวนกลาง จํานวน 1 คัน = 3,000.- 

 
14,000 

กิจกรรมที่ 4 : นเิทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล ในสถานศกึษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนเครือขายใน
ความรวมมือ  (ครั้งท่ี 2) 
- คาเบี้ยเลี้ยงจํานวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จํานวน 5 วัน = 6,000.- 
- คาพาหนะคณะกรรมการฯ จากบานพัก ถึงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเฉลี่ยคนละ 100 บาท/วัน 
จํานวน 5 วัน = 5,000.- 
- คาน้ํามันรถยนตสวนกลาง จํานวน 1 คัน = 3,000.- 

 
 

14,000 

กิจกรรมที่ 5 : ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรฯ และการนําหลักสูตรไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และภาพความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (ใชงบบูรณาการจังหวัด) ดังรายละเอียด ดังนี้ 
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 3 หอง 2 คืนละๆ 1,000 บาท =6000.- 
- คาตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 3 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท =21,600.- 
- คาอาหาร อาหารวาง จํานวน 100 คน ๆ ละ 250 บาท =25,000.-  
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 100 ชุด ๆ ละ 200 บาท = 20,000.- 
- คาจางเหมาจัดทําวุฒบิัตร จํานวน 100 ใบๆ ละ 10 บาท = 1,000.- 
- คาจางเหมาจัดทําโลรางวัล จํานวน 4 โล ๆ  ละ 1,200 บาท = 6,000.- 
- คาเชาหองประชุม จํานวน 1 วันๆ ละ 5,000 บาท =5,000.- 
- คาวัสดุในการอบรมสัมมนา = 8,900.- 
- คาวัสดุสํานักงาน = 3,000.- 
- คานํามันเชื้อเพลงิ = 10,000.- 
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ =20,000.- 
- คาพาหนะวิทยากร (งบประมาณ ศธจ.พะเยา) = 5,000.- 

 
131,500 

 

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

20,780 

กิจกรรมที่ 7 : สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบ
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี
คาใชจายดังนี้ 
- คาอาหาร - อาหารวาง จํานวน 10 คน ๆ ละ 170/วัน จํานวน 2 วัน = 3,400.- 

 
 

3,400 



 
 

 

กิจกรรมที่ 8 : จัดสงเอกสารรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
- คาวัสดุ 6,000.- 

6,000 
 

                                                 รวมทั้งสิ้น 196,580 
ถัวจายทกุรายการ 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง  
  ระยะเวลาการดําเนินงานอยูในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อ (Covid-19) อาจจะสงผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ เชน การประชุมสัมมนา การนิเทศติตาม การจัดการเรยีนการสอน 
 การบริหารความเสี่ยง 
  ปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และตามประกาศมาตรการของจังหวัด 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Impact) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 ผูเรียนไดเรียนตรงตามความถนัดและความสนใจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดี และมีความภูมิใจในการ
เรียนสายอาชีพ  

4) โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานสงเสริมการศกึษาเอกชน ประจําปงบประมาณ 2564 
         แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ตรวจติดตามการบริหารจัดการงานสงเสริมการศึกษาเอกชน ประจําปงบประมาณ 2564 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน 
   ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน ภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ไดกําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทําหนาที่ในการ
สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน และใหเลขาธิการ คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายวาดวย โรงเรียน เอกชนใหศึกษาธิการจังหวัดเปน
ผูดําเนินการแทน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนหนวยงานท่ีสงเสริม สนับสนุนและประสานงานใหสถานศึกษา
เอกชนจัดการศึกษาไดตาม ศักยภาพเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ ใหการศึกษาเอกชน                      
มีบทบาทสําคัญตอ การศึกษาชาติในการแบงเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐในการจัดการศึกษา ทุกระดับ                     
ทุกประเภท การศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนา                    
ทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการ ของ
บุคคล สังคมไทย สามารถยกระดับความรูความสามารถของ คนไทยไดทัดเทียมกับนานาชาติ และเปน ที่ยอมรับ                   
ในระดับสากลเพ่ือประเทศไทยเปนศนูยกลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตอไป  
เพื่อใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนในสวนของการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของสถานศึกษาเอกชน  
การขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน  และการเลิกลมกิจการของสถานศึกษาเอกชนใหเปนไปตามระเบียบ                     
ที่กําหนด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษามีความรู ความเขาใจแนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับการใชจายเงินอุดหนุน นการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหสถานศึกษาเอกชนมีความรู ความเขาใจแนวทาง ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการขอจัดตั้ง 
การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการของสถานศึกษาเอกชนมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาใชจายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาได
อยางถูกตองเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
 3.4 เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการของ
สถานศึกษาไดอยางถูกตองเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
 

4. เปาหมายโครงการ (Output) 
     4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
       4.1.1  ตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา                   
19 แหง จํานวน 1 คร้ัง 
      4.1.2 ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน  และการเลิกลมกิจการ
สถานศึกษาเอกชน ในระบบ จํานวน 21 แหง สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 19 แหง จํานวน 1 ครั้ง 
      4.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
                 4.2.1  สถานศึกษาเอกชนในระบบที่มีความรูความเขาใจ สามารถใชจายเงินอุดหนุนไดอยาง
ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 



 
 

 

      4.2.2 สถานศึกษาเอกชนมีความรูความเขาใจ สามารถขอจัดตั้ง จัดการเรียนการสอน และขอเลิก
ลมกิจการสถานศึกษาไดอยางถูกตอง 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)  
 สถานศึกษาเอกชน ในระบบ จํานวน 21 แหง สถานศกึษาเอกชนนอกระบบ   19 แหง 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  
 6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
  6.1.1 รอยละของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษามีความรู ความเขาใจแนวทาง 
ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการใชจายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน (รอยละ 100) 
  6.1.2 รอยละของสถานศึกษาเอกชนมีความรู ความเขาใจแนวทาง ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ                   
การขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการของสถานศึกษาเอกชนมากยิ่งข้ึน (รอยละ 100) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)   
  6.2.1 รอยละของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาใชจายเงินอุดหนุนการจัด
การศึกษาไดอยางถูกตองเปนไปตามระเบียบที่กําหนด (รอยละ 90) 
  6.2.2 รอยละของสถานศึกษาเอกชนที่ขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการ
ของสถานศึกษาถูกตองเปนไปตามระเบียบที่กําหนด (รอยละ 90) 

7. วิธีดําเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
 7.1 วิธีดําเนินการ (Activity)  
          7.1.1 ประชุมกอนตรวจติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาเอกชนฯ 
     7.1.2 ตรวจติดตามการดําเนินงานของสถานศกึษาเอกชน  
          7.1.3 ประชุมสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
  7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
1. กิจกรรมการตรวจติดตามการใชจายเงนิอุดหนุนทุกประเภท
ของสถานศึกษาเอกชน 

   

2. กิจกรรมการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัด                
การเรียนการสอนและการเลิกลมกิจการของสถานศึกษาเอกชน 

   

3. การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด 

   

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม  
 ระดับความสําเรจ็ในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม (ระดับ 5) 

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

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นที่ดําเนินการ  
 สถานศึกษาเอกชนในสังกัด 



 
 

 

11. งบประมาณ 33,600 บาท ( สามหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน)  พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

1. การตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ
สถานศึกษาเอกชน 

 
 

งบดําเนินงาน    
คาใชสอย   
- คาเบี้ยเลี้ยง 1680*8*8 13,440 
- คาอาหารวาง 35*8*2 560 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง  3,000 
คาวัสดุ  1,460 
รวมทั้งสิ้น  18,460 
2. การตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน
และการเลิกลมกิจการของสถานศึกษาเอกชน 

 
 

งบดําเนินงาน    
คาใชสอย   

- คาเบ้ียเลี้ยง 720*6*10 7,200 
- คาอาหารวาง 35*8*2 560 
- คาน้ํามนัเชื้อเพลิง  3,000 

คาวัสดุ  2,000 
รวมทั้งสิ้น  12,760 

3. การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศกึษาเอกชนจังหวัด 

 
 

งบดําเนินงาน    
คาใชสอย   
- คาอาหารวาง 35*50 1,750 
- คาอาหารวาง 35*18 630 
รวมทั้งสิ้น  2,380 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
      ความเสี่ยง 
  หวงเวลาในการดําเนินการใชเวลาหลายวัน อาจทับซอนกับการดําเนนิการภารกิจอื่น 
 การบริหารความเสี่ยง 
  บริหารจัดการเวลาใหมีความเหมาะสม 

13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  
 การบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนในสวนของการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ
สถานศึกษาเอกชน  การขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน  และการเลิกลมกิจการของสถานศึกษาเอกชนใหเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนด 



 
 

 

5) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู                      

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)                  
1. ยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

1. ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุน และกําหนดหนาที่ดูแลการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหเปนคนดี มีคุณธรรม นําความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพ                 
ในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่ง สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 บัญญัติความมุงหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให เปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
นอกจากนี้ แผนการบริหารราชการแผนดินกําหนดให กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทในการนําแนวนโยบายสู                
การปฏิบัติผานโครงการตาง ๆ ท่ีตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตลอดจนโครงการที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และ



 
 

 

ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และ องคประกอบที่สําคัญของกลไกการบริหารงานภาครัฐเพ่ือทราบความกาวหนา
และผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ของหนวยงานภาครัฐ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีอํานาจหนาที่ประการหนึ่ง ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป การศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ขอ 3 สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                     
ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรรงบประมาณให
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุน                         
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย งบรายจายอื่น เปนคาใชจายโครงการตรวจ ติดตาม และ
ประเมนิผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามภารกิจและ
นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือกําหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2) เ พ่ือจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3) เพ่ือตรวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 4) เพ่ือรวบรวมศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณรายงานสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 และสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

4.  เปาหมาย 
     4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
  1) จัดประชุมกําหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 ครั้ง 
            2) รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ของหนวยงานในสังกัดที่เก่ียวของ ปละ 2 ครั้ง  
             3) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด ปละ  2  ครั้ง  
      4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
  1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ชัดเจน 
            2)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ตามนโยบายและตัวชี้วัดและมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของแตละนโยบาย เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผูตรวจกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

  3)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีขอมูลผลการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ครบถวน สมบูรณ 

5. กลุมเปาหมายของโครงการ 
     หนวยงานทางการศึกษาและสถานศกึษาในจังหวัดพะเยา จํานวน 10 หนวยงาน ไดแก 
       1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรมการอาชีวศึกษา จํานวน 5 แหง 
       2 )  สถานศึกษาอาชี วศึกษาสั งกัดสํ านักบริห ารการอาชี ว ศึกษา เอกชน จํ านวน  3  แห ง 
       3) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและอําเภอ จํานวน                    
10 แหง 
       4) โรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน จํานวน 18 แหง 
       5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และสถานศึกษา จํานวน 85 แหง 
       6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และสถานศึกษา จํานวน 139 แหง 
       7) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา36 (จังหวัดพะเยา) และสถานศึกษา จํานวน 18 แหง 
       8) สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จํานวน 2 
แหง 
       9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
       10) สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพะเยา และสถานศึกษา จํานวน 8 แหง 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 
     6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 
  1) ระดับความสําเร็จในการกําหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ 5) 
  2) ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5) 
  3) ระดับความสําเร็จในการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ 5) 
  4) ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระดับ 5) 
 
     6.1 ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระดับ 5) 

7. วิธีดําเนินการ และกิจกรรม   
     7.1 วิธีดําเนินการ 
           ข้ันเตรียมการวางแผน 
            1) เขารวมประชุม ประสานแผนการตรวจราชการ ติดตาม ระดับภาค 
            2) รับทราบแบบรายงาน/คูมือการตรวจติดตาม 
                3) ประสานแผน/แบบรายงาน/คูมือการตรวจ ติดตาม หนวยงานในระดับจังหวัด 
                4) จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ 



 
 

 

             ข้ันติดตาม/ประเมินผล 
              1) จัดเตรียมสถานที่รับการตรวจ ติดตามฯ 
              2) นําเสนอผลการการปฏิบัติในระดับจังหวัด 
              3) รับขอสั่งการจากผูตรวจราชการ/สํานักงานศึกษาธิการภาค 
              4) รับขอสั่งการไปปฏิบัติ 
           ข้ันรายงาน/นําสูการปฏิบัติ 
            1) รวบรวม/รายงานผลของหนวยงานในจังหวัด 
            2) สังเคราะหและจัดทํารายงานในระดับจังหวัด 
            3) เสนอรายงานตอคณะกรรมการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใหความเห็นชอบ 
            4) เสนอรายงานตอสํานักงานศึกษาธิการภาค 
           5) รายงานความกาวหนา ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอสั่งการหรือขอเสนอแนะของ
ผูตรวจราชการตอผูบังคับบัญชา และผูตรวจราชการกระทรวง 
    7.2 กิจกรรม   
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประสานภารกิจการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการและ 

การดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ต.ค. 63 กําหนดการน้ี 

อาจเปลี่ยนแปลงตาม
หนวยตรวจราชการจาก 
สป.ศธ และ สนง.
ศึกษาธิการภาค 16 

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

มค. 64 
มิย. 64 

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

มค.–มีค. 64 
สค. 64 

 

4. ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในระดบัจังหวัด ครั้งท่ี 
1 และ 2 

กพ. 64 
สค. 64 

 

5. นําขอมูลสารสนเทศรายงานผล ( R ) ตอคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด(กศจ.) ,สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มีค. 64 
กย. 64 

 

6. รับการตรวจราชการ จากผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 และรายงานผลการดําเนินงานเชิง
คุณภาพตามนโยบายและตัวชี้วัดของหนวยงานในพ้ืนท่ีสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

พย. 64 
สค. 64 

 

 

7. รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหนวยงานในพ้ืนท่ี เชิงปริมาณในระบบ E-Inspection System 
ตอสํานักงานปลัดกระทรวง และเชิงคุณภาพตอสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 16  

กค.-กย.64 



 
 

 

 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินการแตละกิจกรรม  (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

11. งบประมาณ  
 จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 80,000 บาท รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

หมวดงบรายจาย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่  1 คาใชจายสําหรับการเดินทางไปประชุม อบรม
สัมมนาจากสวนกลางตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตน
สังกัด 

  

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 1  6,960 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมการ (P)  นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดและจัด ทํา เครื่ องมือนิ เทศ ติดตามและประเมินผล                     
การจัดการศึกษาตามนโยบายของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 1 (มค. 64) ครั้งที่ 2 (มิ.ย. 64) โดยการจัดประชุมฯ      
มีคาใชจายดังนี ้

  

คาใชสอย 
- คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม  
 
- คาอาหารกลางวัน  
 
- คาถายเอกสารการประชุมและจัดทํารูปเลม 2 ครั้ง 
คาวัสดุ  จัดซื้อวัสดุ  

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

 
2,800 

 
4,000 

 
1,000 
1,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 2  8,800 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  (D)    
การจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาตามนโยบาย ตัวชี้วัด 
ในระดับจังหวัดตามพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบแตละแหง รวม 10 แหง   
ครั้งท่ี 1 (มค.-มีค. 64) ครั้งที่ 2 (มิ.ย–สค. 64) และการติดตาม
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีคาใชจายดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

คาใชสอย 
- คาเบ้ียเลี้ยง เปนเงนิ 4,800 บาท  
 
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง  
       คาวัสดุ 
- คาจัดซื้อวัสดุ              

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

 
9,600 

 
6,500 

 
2,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 3  18,100 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการนเิทศ (C) ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา               
ตามนโยบายในระดับจังหวัดครั้งท่ี 1 (พย. - ธค. 63) และครั้งที่ 2 
(มิย.- สค.64) มีคาใชจายดังนี้   
 คาใชสอย  
- คาอาหารกลางวัน  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสด ุ

- คาจัดซื้อวัสดุ           

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

 
 
 
 
 

2,000 
1,400 

 
1,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 4  4,400 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเตรียมขอมูลสารสนเทศเพื่อรายงานผล             
(R) การจัดการศึกษาของหนวยงานในพ้ืนที่ตอคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด(กศจ.) เพ่ือรับขอเสนอแนะ/ขอความเห็นชอบ
การดําเนินงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัดการศกึษาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
คาใชสอย    
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม รวมเปนเงนิ 2,100  บาท 
 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน บาทเปนเงนิ 3,000 บาท   
คาวัสด ุ
- จัดซื้อวัสดุ               

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

 
 
 
 
 
 

2,100 
 

3,000 
 

1,000 
รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 4  6,100 
กิจกรรมที่ 6 ประชุมและรับการตรวจราชการ (R) จากผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาธิการภาค 16 
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  มีคาใชจายดังนี้ 
คาใชสอย 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับประชุมวางแผนรับการตรวจ
และประชุมสรุป และจัดทํารายงานหลังการตรวจ  
- คาอาหารกลางวัน  
 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรบัผูเขารวมรับการตรวจราชการ  

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

 
 
 
 

1,400 
 

2,000 
 

4,200 



 
 

 

 
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการตรวจราชาการ  
 
- คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับผูรับผิดชอบโครงการและพนักงานขับรถใน
การติดตามการลงพ้ืนที่ของผูตรวจราชการ  
- คาน้ํามนัเชื้อเพลิง จํานวน 3000 บาท 
คาวัสด ุ
คาจัดซื้อวัสดุของโครงการ  

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

 
6,000 

 
1,440 

 
3,000 

 
8,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 6  26,040 
กิจกรรมที่ 7 สรุปผล การติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานตาม
นโยบายของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานผล
ขอมลูเชิงปริมาณในระบบ E-Inspection ตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและรายงานตอศึกษาธิการภาค 16  โดยการจัด
ประชุมสรุปผล มีคาใชจาย ดังนี้ 
 
 

  

คาใชสอย 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน เปนเงิน 3,000 บาท 
 
- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- คาถายเอกสารและจัดทํารูปเลมเพ่ือรายงานผลฯ  
คาวัสด ุ
- จัดซื้อวัสดุ               

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

 
2,100 

 
3,000 

 
2,500 
1,000 

 
1,000 

รวมคาใชจายในกิจกรรมที่ 7  9,600 
รวมเปนเงิน  80,000 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
   ความเสี่ยง 
   1)  บางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา และกลุมเปาหมาย ที่กําหนดไวในแผน 
      2)  ขอมูลสารสนเทศตามประเด็นการตรวจ ไดรับลาชาและไมเปนปจจุบัน 
     3)  ความไมแนนอนของการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
2019)  
   การบริหารความเสี่ยง 
   1)  การประสานงานและวางแผนรวมกันกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  



 
 

 

     2)  สรางความตระหนักและความเขาใจถึงความสําคัญของการใหขอมูลท่ีถูกตอง ตรงเวลา และ
เปนขอมูลที่เปนปจจุบันของแตละหนวยงาน 
  3)  ลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศ และ
การติดตามทางออนไลน กอนที่จะรายงานใหศึกษาธิการภาคและกรอกขอมูลในระบบออนไลนตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

 4. ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัวไมซ้ําซอน และ
ทันสมัย เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 
1) โครงการเสริมสรางศกัยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐมนุษย 

 ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 

 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเรงดวน 10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

● ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

1. ชื่อโครงการ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง      โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน  
 การจัดการศกึษาที่มีคุณภาพ จําเปนอยางยิ่งที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะตองมีการพัฒนา
บุคลากร เนื่องจากเปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณใหกับบุคลากรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการพัฒนาดาน 
การทํางาน การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ดานสังคม ปจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เชน การสงบุคลากร               
เขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาดวยตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ ลวนเปนการเพิ่มพูนความรู



 
 

 

ความสามารถดานตาง ๆ ใหบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณตรง
ใหกับบุคลากร ผูไดรับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ ไดรับความรูที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะนําความรูตาง ๆ  
ที่ไดรับกลบัมาพัฒนากระบวนการทํางาน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัดพะเยา และมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานบนสํานักงาน จํานวน 50 คน และเพื่อใหการบริหารจัดการ
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการทํางาน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ 
และศึกษาดูงานจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน โดยใชกระบวนการBenchmarking เทียบเคียงคุณภาพ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ  เพื่อพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทํา
โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหบุคลากรไดรับพัฒนาสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 2. เพื่อใหบุคลากรไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถ 
ดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
          กิจกรรมที่ 1 การศกึษาดูงาน กลุมเปาหมายจํานวน 8 คน 
  - ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จํานวน   1   คน 
  - รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จํานวน  1 คน  
  - ผูอํานวยการกลุม   จํานวน   6 คน 
 กิจกรรมที่ 2 อบรมอบรมเสริมสรางศักยภาพบุคลากร กลุมเปาหมาย  จํานวน 49  คน 
  - บุคลากรในสังกัด   จํานวน           38  คน   
  - เจาหนาที่คุรสุภาและลูกจางชั่วคราว   จํานวน            11     คน  
 4.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
  1) บุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) 
  2) บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
 5.1 บุคลากรในสังกัด    จํานวน          38  คน   
 5.2 เจาหนาที่คุรุสภาและลกูจางชั่วคราว   จํานวน          11     คน  

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  
 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
 รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
Motivation) (รอยละ 90) 



 
 

 

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
 รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเน่ือง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 80) 

7. วิธีดําเนินการ (Activity) 
ที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมการ 

- ขออนุมัติโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
- แตงตั้งคณะทํางานโครงการฯ 

 
ตุลาคม  2563 

 
 

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

 
 
ตุลาคม  2563 
 
 
มกราคม–ตุลาคม 2564 

3. การประเมินผลและสรุปการดําเนินการ 
- สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
 

 
มกราคม–ตุลาคม 2564 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม   
 ระดับความสําเรจ็ในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม (ระดับ 5) 

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

10. สถานที่ดําเนินการ/พื้นที่ดําเนินการ   
 จังหวัดพะเยา และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลปฏิบัติงานดีเย่ียม 
 
 

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

1. ศึกษาดูงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง 
- คาเบี้ยเลี้ยง 

 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา วันละ 270 บาท 1 วัน 

 รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผูอํานวยการกลุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 7 คนๆละ 240 บาท 1 วัน 

 
 

270 
1,680 

 
6,000 



 
 

 

- คาที่พัก จ.ลําปาง จํานวน 5 หอง หองละ 1,200 บาท 
- คาของที่ระลึก จํานวน 1 ชิ้น 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
2. จัดอบรมเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานกังานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 2 วัน 
- คาอาหาร จํานวน 49 คนๆ ละ 100 บาท  2 วัน 
- อาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 49 คนๆ ละ 35 บาท 4 มื้อ 
- คาวิทยากร จํานวน  10  ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
- คาใชสอยและวัสดุ 
3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,500 
1,000 

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

รวมทั้งสิ้น  (สี่หมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) 45,400 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
   - บุคลากรอาจเขารับการอบรมไมครบตามเปาหมาย  
   
 การบริหารความเสี่ยง 
          - การกําหนดปฏิทินการอบรม  
       - การกําหนดการศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 

13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  
 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงคเฝาระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

- 
 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น                  
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

- 

 
 

สวนท่ี 6 
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 



 
 

 

 1. การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัตริาชการฯ ซึ่งกําหนดใหมีการรายงาน 3 รูปแบบ ไดแก 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป โดยใชแบบรายงาน สงป.301, 302 เปน
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและการใชจายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประจําป (รายไตรมาส) เปนการรายงานผลความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการท่ี
กําหนดไวในแตละประเดน็ยุทธศาสตร ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเปนราย
ไตรมาส  
  ท้ังนี้ การรายงานในขอ 1.1 และขอ 1.2 กําหนดใหรายงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ป และใหมี
การรายงานตามกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการดําเนินงานเดอืนตุลาคม - ธันวาคม ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม ของปงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการดําเนินงานเดอืนมกราคม - มีนาคม ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 15 เมษายน ของปงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการดําเนินงานเดอืนเมษายน - มิถุนายน ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม ของปงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการดําเนินงานเดอืนกรกฎาคม - กันยายน ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 15 ตุลาคม ของปงบประมาณ 
  1.3 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการ
ฯ โดยดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เปนการประเมินผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ เมื่อสิ้นสุด       
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายของโครงการที่
กําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะหเปาหมายของโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใชเปน
กรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
   - เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินที่จัดทําขึ้น เพ่ือเก็บขอมูลจากหนวยงาน เมื่อสิ้นสุด                
การดําเนินงานในแตละปงบประมาณ 
   - รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสของกลุมและหนวย 
  2.3 การจัดทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
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