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คำนำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี ้วัดความสำเร ็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัด ให้ มี   
การทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึง
ย ุทธศาสตร ์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ      
ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับช าติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ        
(แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมา ณ     
ของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 
2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแ ม่บทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เ มืองที่ ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง   
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitor ing 
and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตา มระเบ ี ยบว ่ า ด ้ ว ย       
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
ตลอดจน  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ ไ ด้รั บจั ดสรร)      
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริ หารงาน
ของผู้บริหารและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจั ดทำแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร) ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                  กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 
  ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส ่วนราชการต้องจ ัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป ็นการล่วงหน้า              
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั ้นตอน ระยะเวลา และงบประ มาณที ่จะต้องใช้                 
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วย งาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง       
การดำเน ินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการ ณ์ อ่ืนประกอบกัน      
กอรปกับมติคณะร ัฐมนตร ี เมื ่อว ันที ่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วย งานของร ัฐปร ับปร ุงแผนระดับ 3            
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยง
ข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล        
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การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ตลอดจนแผนปฏิบัติราชกา รประจำ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ 
สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา จ ึงได้จ ัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปร ับปรุง          
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและใช้เป็นกรอบแนวทา ง        
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษ                 
ที ่21  

พันธกิจ 
 1. ส่งเสร ิม สนับสนุน การบร ิหารและจ ัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื ้นที ่อย ่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 2. ส่งเสร ิม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา                   

ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 3. ส่งเสร ิม สนับสนุนการสร ้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข ้าถึงการศึกษาอย่างทั ่วถึง                       

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

ค่านิยม  
P-STRONG 

 P = Phayao Provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 

 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 

 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 

 O = Ongoing   : ไม่หยุดย้ัง 

 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 

 G = Goal    : เป้าหมาย 

 “สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที ่ เข ้มแข็ง บุคลากรมีจ ิตมุ ่งบร ิการ ทำงานเป็นทีม                                      

มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่ เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 
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เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยาบร ิหารและการจ ัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก             
ธรรมาภิบาล 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข ้าราชการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ            
ในศตวรรษที่ 21  

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

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมา ะสม     
กับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
 2. ผู ้ เร ียน ข ้าราชการ คร ู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที ่ตอบสนองความต้องการ            
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 4. คร ู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที ่ส่ งผลต่อการพัฒนาทักษะที ่จำเป็นของผู้ เรยีน                         
ในศตวรรษที่ 21 
 5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
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 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชา ชีพ 
ในเขตพื ้นที ่พิเศษ (พื ้นที ่ส ูง พื ้นที ่ตามตะเข็บชายแดน ทั ้งกลุ ่มชนต่างเช ื ้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                   
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคา มรู ปแบบให ม่                    
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2. ส่งเสร ิมการวิจ ัย และนวัตกรรมการบร ิหารและจ ั ดการศึ กษา และพัฒนาบุคลากร ว ิจั ย                  
ทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 2. ส่งเสร ิมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง      
จากการลงมือปฏิบัติ 
 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่
ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
 5. พัฒนาทักษะการเร ียนร ู ้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที ่จำเป็นของผู ้ เร ียน คร ู และบุคลากร         
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบ
อาชีพ  
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 9 . ส ่งเสร ิมกิจกรรมสร ้างความร ู ้  ความเข้าใจ  ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม            
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
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กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ ผู้ เ รียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย  
 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่ เหมา ะสม   
ต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน  
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจ ังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื ่อมโยงกัน         
เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุ กระดับ 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย 
เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าร ะวั ง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังหมด 23,550,195 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 20,710,760 

1. งบบุคลากร 19,138,760 

    - เงินเดือน  19,030,760  
- เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ (ศธจ./รอง ศธจ.)    187,200  

- เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งนิติกร  108,000  

- เงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน(เงินค่าตอบแทนซี 8/ ศธจ./รอง ศธจ./ศึกษานิเทศก์/วิทย
ฐานะ) 

 1,245,600  

2. งบดำเนินงาน  1,572,000  

    2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  1,572,000  

          2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)  1,572,000  
                 (1) ค่าเช่าบ้าน  1,572,000  

          2.1.2 ค่าใช้สอย - 

                 (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 
แผนงานพ้ืนฐาน  1,876,435  

1. งบบริหารจัดการสำนักงาน (12)  1,866,435  

        1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    1,474,435  
        1.2 ค่าสาธารณูปโภค  392,000  

2. งบลงทุน (13)  10,000  

        2.1 ค่าครุภัณฑ์    10,000  
        2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 
รวมงบประมาณโครงการ ท้ัง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 963,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง - 
กลยุทธ์ท่ี 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดท่ีถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

- 

- - 

กลยุทธ์ท่ี 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ         
การเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามตะเข็บชายแดน ท้ังกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  

- 

-  
กลยุทธ์ท่ี 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

- 

- - 

กลยุทธ์ท่ี 4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส
ทางการศึกษา 

- 

- - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

90,900 

กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีและ
ภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  

- 

- - 

กลยุทธ์ท่ี 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 

90,900 

1) โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ. 

90,900 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 355,300 
กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา - 

- - 

กลยุทธ์ท่ี 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

- 

- - 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 
กลยุทธ์ท่ี 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ท่ีสมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตท่ีเท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 

171,800 

1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  85,800 

2) โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  86,000 
กลยุทธ์ท่ี 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ - 

-  

กลยุทธ์ท่ี 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะท่ีจำเป็นของผู้เรียน ครู        
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

- 

- - 

กลยุทธ์ท่ี 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องด้าน
ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 

183,500 
 

1) โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 23,500 

2) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 160,000 

กลยุทธ์ท่ี 7. พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) ต่อยอด 
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ  

- 

-  

กลยุทธ์ท่ี 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - 

-  
กลยุทธ์ท่ี 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

- 

- - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   20,000 
กลยุทธ์ท่ี 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี และกลุ่มเป้าหมาย 

20,000 

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส 20,000 
กลยุทธ์ท่ี 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบ
เปิดท่ีเหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- 

-  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 288,400 

กลยุทธ์ท่ี 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน 

- 

- - 

กลยุทธ์ท่ี 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

- 

- - 

กลยุทธ์ท่ี 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมท้ังการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

248,400 

1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

30,300 

2) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

25,800 

3) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

82,300 

4) โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565  30,000 
5) โครงการการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

80,000 

กลยุทธ์ท่ี 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่
ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

40,000 

1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 40,000 

กลยุทธ์ท่ี 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้า
ระวัง และติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 

- 

- - 
กลยุทธ์ท่ี 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทาง   
การศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

- 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 
   ตามที ่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย        
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ ์ของงานและพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์      
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใด    
ที่มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย   
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เก่ียวข้อง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐ กิจ  และสังคม
แห่งชาติ ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทันต่อการจัดทำคำ ขอ
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำ ปี    
ของสำนักงบประมาณ และเม่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ให้นำเข้าระบบ 
eMENSCR กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังน ั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบร ิหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี       
พ.ศ. 2546 ฉบับที่  2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนแม่บท      
เฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ประกาศ          
ราชกิจจานุเบกษาเป็นแผนระดับ 2 รวมทั้งให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (โครงการสำคัญเพ่ือบร รลุ เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) นโยบายรัฐบาล เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งย ืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหร ับประเทศไทย แผนการศึกษาแหง่ชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภา ค 
พ.ศ. 2560 - 2565 (ฉบับทบทวน) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมโย ง
ข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตา ม ตรวจสอบ และประเม ิน ผล          
การดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ดพะเยา    
จ ึงได้จ ัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเย า              
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจั งหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริ หารและ   
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

วิธีดำเนินงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง  ๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-
2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนา
ที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที ่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแหง่ชาติ       
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
   3. ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 4. แจ้งกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดพะเยาจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการที่จะดำเนิ นการ   
ในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565            
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา  (ฉบับปร ับปร ุงตามงบประมาณที ่ได้ร ับจ ัดสรร)  ทั ้งในร ูปแบบเอกสาร เว ็บไซต์ และเฟซบุ ๊คแฟนเพจ          
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทีผู่้บริหารสามารถใช้ เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
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ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา 

 1.1 ความเปนมา 

 จังหวัดพะเยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงลานนาไทยเปนเมืองเล็ก ๆ ซ่ึงแยกตัวออกจากจั งหวัด
เชียงราย เดิมเปนเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย กอนที่จะรวมตัวกันกอต้ัง เปนจั งหวัด
พะเยาเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองมาต้ังแตอดีตกาล จะเห็นไดจากซากของสิ่งกอสรางที่ปรากฏ ตามโบราณสถานตางๆ  
ในเมืองพะเยา ซ่ึงโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแลวแตแสดงถึงความเจริญทางดานศิลปกรรมได เปนอยางดี     
หากยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื ่อวา“ภูกามยาว” หร ือ“พยาว” ก อตั ้งข ึ ้น เมื ่อป พ.ศ.1638            
โดยพอขุนศรีจอมธรรม พระราชโอรสของกษัตริยแหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1700 -1799) และในยุคสมัย 
พอขุนงําเมือง เปนกษัตริยเมืองภูกามยาวมีความเจริญรุงเรืองมาก มีฐานะเปนเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพยาว” ตอมา
ในป พ.ศ.1881 เจาผูครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ไดสมคบกับเจาผูครองเมืองนันทบุรี (นาน) ยกทัพเขาตี
อาณาจักรพยาวเปนเหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรลานนาไทยต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา ในป พ.ศ.2437 
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเปนมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวก    
เข าเปนสวนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซ่ึงการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกลาว สงผลให้เกิดการตอตาน โดยขบถ 
ร.ศ.121 (พ.ศ.2445 ) ทําใหเมืองพะเยา ไดรับผลกระทบไปดวย ในเหตุการณขบถพวกเง้ียว  กอความวุนวายจนกระทั่ง
เมื ่อเหตุการณสงบลง เมืองพะเยาจ ึงถ ูกปร ับเปลี่ยนฐานะจากเมือง เปนจังหวัด เร ียกวาจ ังหวัดบริเวณพะเยา            
ครั้น พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล าเจ าอยู หัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเย า เสีย      
ให มี ฐา นะเป นอํา เภอเมื องพะเยาตอมาภายหลัง ป  พ.ศ.2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบ           
การปกครองบานเมืองฝายเหนือ จึงสั่งใหยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองนอยแลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ ทําใหอําเภอ
เมืองพะเยา เปนอําเภอพะเยา อยูในอํานาจการปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งไดมีพระราชบัญญั ติจั ดต้ั ง
จังหวัดพะเยาขึ้น ในป พ.ศ.2520 ทําใหอําเภอพะเยา มีฐานะเปนจังหวัดพะเยา เม่ือ วันที่ 28 สิงหาคม 2520 
เปนจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย (อางอิง:ขรรคชัย บุญปาน,สุจินต วงษเทศ และคณะ,2538:ประวัติศาสตร สังคม
และวัฒนธรรม เมืองพะเยา:สํานักพิมพมติชน) 

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จ ังหวัดพะเยา  มีที ่ต ั ้งและอาณา เขตอย ู ่ในภาคเหน ือของประเทศไทยม ีระยะทา งห ่า ง                        
จากกร ุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพื ้นที ่ปกครอง 6,335            
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด  และอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต้ ติดเขตอำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอำเภอท่าวังผา  อำเภอเมืองน่าน  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก ติดเขตอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 
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ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 

  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพ้ืนที่ ต้ั งแ ต่ 300 -1,500 
เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซ่ึงป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า
ดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ         
มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปันน้ำโอบ
ล้อมถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก 
ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 
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  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 
วัดได้ประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080.0 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1) การคมนาคมขนส่ง 

  โครงสร ้างพื้นฐานปัจจุบันมีร ูปแบบการขนส่งหลัก 4 ร ูปแบบ ได้แก่ ทางบก ทางราง ทางน้ำ      

ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ต้ังอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทางทิศ เหนื อ ติด กับจั งหวัด

เช ียงราย ทางทิศใต้ติดกับจ ังหวัดลำปาง และจ ังหวัดแพร ่ ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดน่าน ทางตะวนัตก         

ติดกับจังหวัดลำปางซ่ึงใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับจั งหวั ด ใกล้ เ คียง     

หลายจังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของ    

ทั ้งสองประเทศสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย ่างสะดวกและรวดเร็ว เพื ่อเป็นการส่งเสร ิมบรรยากาศการค้า         

การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใช้เส้นทางคมนา คม

ระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดซ่ึงจังหวัดพะเยามีข้อจำกัดในการคมนาคมขนส่งเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบก ดังนั้น

การคมนาคม ขนส่งในจังหวัด ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเส้นทางและสายรอง ดังนี้  

  สำหร ับทางหลวงแผ่นดินซึ ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ         

ของจังหวัดพะเยา มีเส้นทางที่สำคัญต่างๆ ได้แก่  
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  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เป็นทางหลวงแผ่นดิน  สายหลักของ

ภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 120 จาก จังหวัดพะเยา – อ.วังเหนือ จ.ลำปาง – อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 

และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 

  -  ทางหลวงหมายเลข 1021 เป็นเส้นทางโครงข่ายทางหลวงเพื ่อเชื ่อมโยงระหว่างประเทศเป็น          

ทางหลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ผ่านอำเภอ     

ดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เส้นทางดังกล่าวผ่านอำเภอจนุ        

อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และเข้าสู่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  

  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ผ่านอำเภอ

เชียงม่วน เข้าสู่อำเภอสอง จังหวัดแพร่  

 

  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคำ เป็นเส้นทาง

หลักที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง  จังหวัดพะเยาที่มีการค้าชายแดนระหว่างไทย –  ลาว 

และได้รับการยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ 

อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ภูชี้ฟ้า ผาต้ัง เป็นต้น 

  -  ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1เป็นเส้นทางที ่แยกจากถนน             

เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

  -  ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมาย เลข 1021 บร ิเวณ อ .ดอกคำ ใ ต้                   

เป็นถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที ่อำเภอเชียงม่วน เส้นทางนี้สามารถช่วยย ่นระยะทาง         

ในการเดินทางจากอำเภอเชียงม่วนไปยังอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่สามารถ เดินทาง

ไปสู่จังหวัดน่านได้สะดวกอีกด้วย  
 

 ภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 

  สัดส่วนของถนนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของโครงการ โดย World Bank ใช้

สัดส่วนระหว่างความยาวของถนน (กม.) กับ พ้ืนที่ดินหักออกด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ (ตร.กม.) หรือสัดส่วนระหว่างความยาว

ของถนน (กม.) กับ จำนวนประชาชน (คน) สำหรับสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนในประเทศอินโดนิ

เชีย ลาว ฟิลิปปินส์ และจีน เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย ต้ังแต่ปี 1995-2003 พบว่าประเทศอินโดนิเชียมีสัดส่วน

ความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนที่สูง รองลงมาได้แก่ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ไทย และลาว ตามลำดับ ดังรูปที่  
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 จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

3.7 ของพื ้นที ่  พื ้นที ่จ ังหวัดพะเยาส่วนที ่มีสภาพเป็นพื ้นที่ป ่า คิดเป็นสัดส่วนร ้อยละ 50 .07 ของพื ้นที่ท ั้งหมด         

หากเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนของถนน 1กิโลเมตร/1 ตารางกิโลเมตรจังหวัดพะเยามี Road Density เพียง 0.69 

กิโลเมตร/ ตารางกิโลเมตร 
 

  2) รถโดยสารสาธารณะ/รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

  (1) เส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพะเยา รวมจำนวน 15 เส้นทาง ผู้ประกอบการขนส่ ง     

6 ผู้ประกอบการ และมีจำนวนรถโดยสารประจำทางทั้งหมด 225 คัน 

  (2) รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองพะเยา เชียงม่วน แม่ใจ ดอกคำใต้ จุน 

และเชียงคำ รวมจำนวน 15 แห่ง และมีจำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมด 140 คัน 
 

 ปัจจุบัน จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของรถที่ต้องผ่านจังหวัดพะเยา

โดยมีแนวโน้มของปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ บนเส้นทางสายหลัก ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ เนื่องจาก

รถโดยสารสาธารณะยังไม่มีบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การคมนาคมโดยรถส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการเดินทาง      

ซ่ึงปริมาณจราจรของจำนวนรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบนเส้นทางสายรอง และสายย่อย 
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  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพ้ืนที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ  
Logistic  และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN  มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่เป็นจุดพัก
เพ่ือการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ  ซ่ึงสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้สะดวก  จึงเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยา ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณส่วนกลางภา คเหนื อตอนบน      
2 ของกลุ่มจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางที่เอ้ือประโยชน์ในการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ดังนั้นจึงต้อง 
เร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้ังแต่ พ้ืนที่
ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง ซ่ึงจังหวัดพะเยามีถนนเป็นรูปแบบการคมนาขนส่งหลัก     
ในจังหวัดพะเยา ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยึ่งในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมรูปแบบอ่ืนและเพ่ือการรองรับ
การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่อไป 

 จังหวัดพะเยา ต้ังอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) 
ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถ
รองร ับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร ่วมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS ผ ่านทางจุดผ่อนปรนบ้านฮวก   
ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ซ่ึงปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 โดยเป็นชุมชนพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่รองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวท้ังทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) อาศัยอัตลักษณ์
ทางด้านวัฒนธรรมไทยลื้อในพ้ืนที่ กอปรกับการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการส่งออก เพ่ือเป็น      
การเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน การค้าชายแดน ส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนา คมขนส่ ง
และโลจิสติกส์    

 ด้วยเหตุน ี ้ จ ังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบา้นฮวก      
เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถา วรและ   
การเชื ่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที ่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะร ัฐมนตร ีเมื ่อวันที ่  11 
พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างถนน ซ่ึงสำนักงาน
ความร ่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื ่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หร ือ สพพ. ได้ลงนามในสัญญา                    
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้า งถนน   
ช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านปากคอบ – บ้านก้อนต้ืน ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงิน งบประมาณ 1,390 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร ็จในปี พ.ศ. 2562 ซึ ่งเม่ือ           
ด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ  แขวงไชยะบุลี ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลแล้วจะส่งผลให้มูลค่า การค้า 
การลงทุนชายแดนเพิ ่มข ึ ้น รวมทั้งกระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเชื ่อมโยง       
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะต้องมีการ พัฒนา   
ความพร้อมในทุกด้านเพ่ือให้มีความเหมาะสมและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
 1.4 การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน ASEAN และ GMS 
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  ภายใต้กรอบควา มร ่วมม ือทา ง เศรษฐกิ จอนุ ภ ู ม ิภา คลุ ่ มน ้ำโ ขง (GMS) จ ังหวัดพ ะ เย า  
มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา     
กับ เมืองคอบแขวงไชยะบุลี ซ่ึงเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนภายใต้ข้อตกลงของคณะกรรมกา รกา รรักษา
ความสงบเร ียบร ้อยตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ซึ ่งมีศักยภาพในการเชื ่อมโย งทางการค ้า การลงทุน                  
และการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ มีการพบปะ เยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การเข้าร่วมงานประเพณี การแข่งเรือ การตักบาตรสองแผ่นดิน การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว โดยเมื่อวันที ่ 15 มกราคม 2555 คณะร ัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคณะร ัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ          
ในหลักการให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซ่ึงต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ยกร ะดับ เป็น 
“จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีร ะหว่าง
ราชอาณาจ ักรไทย และสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื ่อพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั ้ง อำนวย         
ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ ซ่ึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 
สำหรับให้บุคคล และพาหนะที่เก่ียวข้องผ่านเข้า – ออก พร้อมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 เล่ม135 
ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว   

ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ดังนี้ 
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1) ด้านการค้า (การค้าชายแดน สู่ การค้าข้ามแดน) การกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  อำเภอ
ภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น HUB ด้านการการกระจายสินค้า 

2)  จ ุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกอำเภอภูซาง เป็นพื ้นที ่ท ี ่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รองรับ
เศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวท้ังทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม โดยสามารถพัฒนาเชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศในกลุ่มสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

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

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

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

4) โครงข่ายเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมจังหวัดพะเยาสู่เส้นทางด้านการค้า การลงทุนสู่ประเทศสมาชิก 
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟสปป.ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น -เวียงจันทน์)   
โดยผ่านเส้นทางจ ุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จ ังหวัดพะเยา และด่านสากล ปางมอญ  เมืองคอบ        
แขวงไชยะบุล ี สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังสถานีเมืองไช แขวงอุดมไช และสถานีอื ่น ๆ               
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5) การเปรียบเทียบเส้นทางการท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจังหวัดพะเยาเป็นเส้นทางที่ มีระยะที่สั้นที่สุดเม่ือเทียบกับเส้นทา งจา กจั งหวัด
เชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน และเส้นทาง
จากจ ังหวัดเช ียงใหม่ -  เมืองหลวงพระบาง สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านเชียงของ             
จ ังหวัดเช ียงราย ซึ ่งเส ้นทางจากจ ังหวัดเช ียงใหม่ผ ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ไปยังเมืองหลวงพระบาง       
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะใช้ระยะทาง 547 กม. ซ่ึงถือว่าเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด 
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6) การเชื ่อมโยงเส้นทางการเชื ่อมโยงการขนส่งทางราง เช ื ่อมเส้นทางรถไฟสปป.ลาว –  จีน
ระยะทาง 414.332 กิโลเมตร โดยกำหนดจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในช่วงแรกให้บริการ18 เที่ยว
ต่อวัน สำหรับผู้โดยสาร 4 เที่ยวต่อวัน สำหรับสินค้า 14 เที่ยวต่อวัน โดยมีความเร็วอยู่ที่ 160 กม./ชม. 

7) ศักยภาพด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ซ่ึงเป็นด่านสากลแห่งที่ 4  ของแขวง     
ไชยะบุลี ถือเป็นเป็นที่ ต้ังยุทธศาสตร์ทางด้านบริการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในระดับอนุภู มิภา ค เป็นประตู
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างแขวง 8 แขวงในภาคเหนือของ สปป.ลาว และกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน     
ของราชอาณาจักรไทย เป็นการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว ล้านนา สู่ล้านช้าง จากจังหวัดในภาคเหนือ ผ่านเส้นทาง
ดังกล่าว สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุนและกา รท่ องเที่ยว
ระหว่างสองประเทศ ให้มีความสะดวกขึ้น ซ่ึงไม่เพียงแต่จะนำผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมาสู่ทั้งสองประเทศ    
ย ังเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาประเทศในภาพรวมส ำหรับการเดินทางจากจ ุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกถึง         
ท่าเทียบเรือ 
  สำหรับการเดินทางจากด่านบ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ระยะทาง 
38 กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันได้อนุญาตให้ราษฎรแต่ละ
ฝ่ายเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนที่บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านประเพณีบ้านปาง มอน เมืองคอบ     
แขวงไชยะบุล ี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที ่ 10,30 ของเดือนซึ ่งการดำเนินธุรกิจ                
ผ่านจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง และด่านประเพณีบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
  จังหวัดพะเยาได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระชับควา มสั มพันธ์ กับ     
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับประเทศเพ่ือนบ้าน ในร ะดับ     
ทวิภาคี โดยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือตา มบันทึก     
การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุลี 
เพ่ือร่วมกันผลักดันในการยกระดับจุดผ่อนปรนฯให้เป็นด่านสากลในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้า 
การลงทุน อีกสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ย วเชื่อมโย งกับ    
กลุ่มประเทศ GMS อาทิ 
  1) การประชุมคณะผู ้ว ่าราชการจ ังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว คร ั ้งที ่  9 เมื ่อวันที่            
8 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
  2) การประชุมคณะกรรมการร ่วมมื อร ักษาควา มสงบเร ียบร ้อยตามชายแดนไทย – ลาว          
จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
  3) การประชุมคณะกรรมการร ่วมมื อร ักษาควา มสงบเร ียบร ้อยตามชายแดนไทย – ลาว          
จังหวัดพะเยา – แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
  4) การประชุมผู ้ว ่าราชการจ ังหวัดและเจ ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว  คร ั ้งที ่  11 เมื ่อว ันที่              
28กันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
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  5) จ ังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้ านการค้า การลงทุน และสำรวจเส้นทาง       
การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
เม่ือระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
  6) จ ังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื ่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุ ล ี และ     
แขวงอุดมไชย สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื ่อผลักดันให้เกิดความร ่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมกัน 
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามชายแดน การพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติ เชื่อมล้านนา – ล้านช้าง สู่แขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย และแขวงหลวง     
พระบาง ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ ด่านบ้านปางมอญ เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา 
  นอกจากนี ้ จ ังหวัดพะเยา ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจานงเพื ่อสถาปนาความส ัม พ ัน ธ์              
บ้านพ่ีเมืองน้องกับเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2547 เพื ่อดำเน ินการแลกเปลี ่ยนการเย ือนและความร ่วมมือในร ูปแบบต่าง ๆ ทั ้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า            
การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอ่ืน ๆ ด้วยความเสมอภาค            
และเอื ้ออำนวยประโยชน์แก่กัน เพื ่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ซึ ่งภายหลังจากการลงนาม ได้มีการเดินทาง
แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสองประเทศ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นการประชุมร่วมกับผู้ บริหาร   
ของทั้งสองประเทศ โดยต่อมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือสถาปนา ความสัมพัน ธ์       
เมืองพี ่ เมืองน ้อง (Memorandum of Understanding : MOU) เมื ่อว ันที ่  22 กันยายน 2562 เพื ่อการสร ้าง
ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทย - จีน ต่อไป 
  จ ังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพื้นที ่ เหมาะที ่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน จ ุดเชื ่อมโยง         
ในระบบ logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ ่งใช ้ระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปันนาถึงพะเยา ไม่เกิน          
10 ช ั ่วโมง)และกระจายสินค้าสู่กล ุ ่มประเทศ GMS และ ASEAN นอกจากนี้ ย ังสามารถเป็นจ ุดพักเพื ่อเดนิทาง           
ไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศ และภายในพ้ืนที่ภาคเหนือ ซ่ึงสามารถเชื่อมโยง     
การเดินทางระหว่างจังหวัดได้สะดวก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การพักรถ    
การกระจายสินค้าไปจังหวัดต่าง ๆ และประเทศในกลุ่ม GMS 
   ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียน ให้เป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุน อย่างเสรี   
โดยมีสินค้า ใน 9 สาขาหลักที่สาคัญที่อยู่ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร ประมง ไม้ ยาง       
ส ิ ่งทอ ยานยนต์ อิเล ็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จ ึงเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดพะเยา         
ซ่ึงมีที่ต้ังอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ที่สามารถเชื่อมต่อ  
ทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ GMS BIMSTEC ACMECS และ AEC สนับสนุน
กิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ในการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดพะเยาต้องเร่งพัฒนา ศักยภา พและ     
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของจ ังหวัด การอนุร ักษ์ร ักษาไว้ซ ึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภ ูมิป ัญญาท้องถิ ่นที ่มีคุณค่า การพัฒนาเกษตร        
การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การอนุรักษ์ฟื ้นฟูพัฒนา ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การเสริมสรา้ง      
ความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ กระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรโดยเน้น ความปลอดภัยมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างจุดเด่นและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้สู งขึ้น ภาย ใต้
ศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแก่   
การหยุดพักเพ่ือพักผ่อนและท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
 
 1.5 การไฟฟ้า 
   การบริการด้านการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 173,321 ครัวเรือน 
และมีครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบจาหน่าย กฟภ. และไม่มีไฟฟ้าใช้ 70 ครัวเรือน พ้ืนที่ที่ยังไม่ มีไฟฟ้า ใช้       
70 ครัวเรือน ได้แก่ 1.บ้านผาแดง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ 2.บ้านป่าเม้ียง ตำบลศรีถ้อย 
อำเภอแม่ใจ โดยการไฟฟ้าแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้ 
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอ
แม่ใจ และอำเภอภูกามยาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจุน พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน และอำเภอ
ปง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคำ พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 
 1.6 ประปา 
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   จังหวัดพะเยาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 การประปาส่วนภูมิภาค 
ที่ให้บริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แห่ง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
ประกอบด้วย 
   1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 
       (1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ให้บริการน้ำประปา 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยา 
อำเภอดอกคาใต้ และอำเภอภูกามยาว โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากกว๊านพะเยา รวมพ้ืนที่ให้บริการ 21.6 ตารางกิโลเมตร 
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,686 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 21,366 ราย ราชการ จำนวน 271 ราย รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 21 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 2,152 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่จำนวน 807 ราย และอุตสาหกรรมจ ำนวน     
69 ราย 
       (2) ข้อมูลด้านระบบผลิต แหล่งน้ำดิบกว๊านพะเยา 
            กว๊านพะเยา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 16.74 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
        (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 
           สถานีผลิตน้ำดอยจอมทองกำลังการผลิต 1,000 ลบ.ม./ชม.จ่ายน้ำประปา19,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา สิงหาคม 2564 
   2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
        (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอ
เชียงคำ โดยในพ้ืนอำเภอจุน ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำจุน สระเก็บน้ำบ้านหัวขัว พ้ืนที่อำเภอปง ใช้แหล่งน้ำดิบ     
จาก ลำน้ำงิม และพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำแม่ลาว ลำน้ำแวน และสระเก็บน้ ำบ้า นหนอง       
รวมพ้ืนที่ให้บริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,894 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 5,336     
รายราชการ จำนวน 100 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 1,204 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่
จำนวน 237 ราย และอุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย 
   (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายจุน 
    - ลำน้ำจุน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.5 ม. (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหัวขัว ปริมาณความจุ 580,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 
      310,000 ลบ.ม. ปริมาณน้าเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการปง 
    - ลำน้ำงิม ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
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    หน่วยบริการเชียงคำ 
    - ลำน้ำลาว ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    - ลำน้ำแวน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.2 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (สำรองใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 
      239,000 ลบ.ม. (สำรองใช้งาน) 
   (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจุน กำลังการผลิต 80 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำประปา 1,100 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำปง กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 1,200 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำเชียงคำกำลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน , สิงหาคม 2564 
   3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยในพ้ืนอำเภอพาน ใช้แหล่งน้ำดิบจากชลประทาน พ้ืนที่อำเภอแม่ใจ ใช้แหล่ง   
น้ำดิบจากหนองเล็งทราย รวมพ้ืนที่ให้บริการ 123.82 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,537 ราย แบ่งเป็น 
ที ่อย ู ่อาศัย จำนวน 9,351 ราย ราชการ จำนวน 94 ราย ร ัฐว ิสาหกิจ จำนวน 13 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน      
840 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 239 ราย 
    (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายพาน 
    - น้ำชลประทาน (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบในแม่ข่ายพาน ปริมาณความจุ 160,000 ลบ.ม. ปัจจุบันระดับน้ำ 6.4 
      ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    - หนองเล็งทราย ปัจจุบันระดับน้ำ 2.5 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพาน กำลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 4,000 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ใจ กำลังการผลิต 300 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,500 ลบ.ม./วัน 

2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
   จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ตามราคาประจาปี 36,747 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์
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จ ังหวัดต่อหั ว (GPP Per capita) 97,282 บาท จ ัดเป็นอันดับที ่  49 ของประเทศ และเป็นอันด ับที ่  11                  
ของภาคเหนือ 
ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2560 – 2562 

สาขาการผลิต 
มูลค่า (ล้านบาท) 

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

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2564 
 
 

1.2 สถานการณ์การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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จังหวัดพะเยา ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับด่านสากลปางมอญ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีแนวชายแดน ที่ติด  
กับแขวงไชยะบุล ี สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั ้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง          
เป็นระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร โดยมีช่องทางก่ิวหก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางติดต่อ
ระหว่างบ้านฮวก อำเภอภูซาง กับบ้านปางมอญ (ด่านสากลปางมอญ) เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวจุดผ่าน
แดนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวร เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ต้ังแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา  จังหวัด
พะเยามีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรนการค้า และ
ช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว 
ตาราง 2 แสดงสถิติการค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2554-2564) 

ปี พ.ศ. 
ประเภทมูลค่าการส่งออก 

มูลค่าการค้ารวม มูลค่าการนำเข้า มูลค่าการส่งออก ดุลการค้า 

2554 41,950,161.47 3,564,028.61 38,386,132.86 34,822,104.25 
2555 150,890,916.02 5,883,478.08 45,267,560.46 171,800,036.29 

2556 181,023,261.60 259,641.29 180,763,620.31 180,503,979.02 
2557 231,398,471.34 1,463,019.97 229,935,451.41 228,472,431.44 

2558 356,064,441.35 21,833,798.68 334,230,642.67 312,396,843.99 

2559 162,654,583.66 13,107,563.71 149,547,019.95 136,439,456.24 
2560 289,366,787.09 165,261,744.19 124,105,042.09 -41,156,701.26 

2561 144,689,320.40 55,846,720.63 88,742,599.77 32,895,879.14 
2562 164,945,669.96 96,956,402.02 67,989,267.94 -28,967,134.08 

2563 373,265,669.82 119,186,636.56 254,079,033.26 133,445,384.84 

ปี 2564 (ม.ค-มิ.ย.) 395,494,566.74 61,444,071.81 281,887,666.67 220,443,594.86 
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, กรกฎาคม 2564 

 มูลค่าการค้าชายแดน  
ปี 2564 มกราคม – มิถุนายน ของปี 2564 มูลค่าการค้ารวม 343.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 214.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 166.96 โดยการส่งออก มีมูลค่า 281.89 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 203.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 258.26 การนำเข้ามีมูลค่า 61.44 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 11.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.07 ไทยได้ดุลการค้า 191.688 ล้านบาท 

ปี 2563 – 2564 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท โดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบ ในด้าน
ดุลการค้าทั้งหมด 355.335 ล้านบาท 
  เห็นได้ว่า ปี 2564 มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา มีมูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้ น มีสาเหตุสาคัญ
เน ื ่องจากจ ุดผ่อนปรนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวรบ้านฮวก และด่านประเพณีปางมอญของสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ยกระดับเป็นด่านสากลปางมอญ เช่นเดียวกันส่งผลให้สินค้าจากทั้ งสอง
ประเทศสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบโดยมีกฎหมายภายในประเทศรองรับ      
ในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล 
 
 

ผังแสดงปริมาณด้านการค้า ปี 2563 - 2564 
มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท  สินค้าส่งออกมากที่สุด : น้ ำมันเชื้อเพลิง             

สินค้านำเข้ามากที่สุด : หินปูนบด สินแร่และสินค้าเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 
 

เส้นทางการท่องเท่ียวเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
1. เส้นทางเร ือ ภูซาง -ปากคอบ-ปากแบ่ง-หลวงพระบาง เส ้นทางการท่องเที ่ยวดังกล่าว            

จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือทางบกและทางน้ำ โดยเริ่มต้นจาก การเดินทางทางบกจากอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และออกจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเข้าสู่  
สปป.ลาว ณ ด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ สปป.ลาว และ เดินทางต่อไปประมาณ 38 กิโลเมตร สู่ชุมชนปากคอบ   
ที่ต้ังอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่เป็นเส้นทางผ่านของเรือจาก เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ไปเมืองปากแบ่ง ซ่ึงเป็นเมืองที่ ต้ังอยู่
ระหว่างกึ ่งกลางของเส้นทางท่องเที ่ยวทางที ่จะเดินทางไปยังหลวงพระบาง โดยเรือโดยสารจะจอดพักค้างคืน           
ที่เมืองปากแบ่ง 1 คืนก่อนเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบางโดยการเดินทางโดยเรือโดยสารจากเมืองปา กแบ่ งถึ ง    
หลวงพระบางจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั ่วโมง โดยระหว่างเส้นทางมีร้านอาหาร ร ้านค้า และปั ๊มน ้ำมัน รวมถึง        
ป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง  

2. เส้นทางบก จุดผ ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-กาสี-ว ังเว ียง เส ้นทาง      
การท่องเที่ยวดังกล่าวมีระยะทางโดยประมาณ 577 กิโลเมตร โดยเส้นทางมีสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และ
ถนนที่ขรุขระเป็นช่วงตลอดเส้นทาง และยังมีถนนที่อยู่ในกำลังดำเนินการก่อสร้าง มีไฟฟ้าส่อ งสว่า งในร ะหว่าง
เส้นทางเฉพาะบางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น และมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้าย
บอกทางที ่มีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง โดยการเดินทางด้วยตนเอง อาจจำเป็นต้องศึกษารายละเอียด        
การเดินทาง และข้อจำกัดในสิ่งอำนวยความสะดวกบางพ้ืนที่ ตลอดจน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทา ง เพ่ือ   
ความปลอดภัย และความคล่องตัวในระหว่างการเดินทาง  

3. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู-ฮานอย-ซาปา- ฮา
ลองเบย์ เส้นทางระหว่างจุดผ่านแดนบ้านฮวก-เมืองฮาลองเบย์ มีระยะทางประมาณ 1 ,141 กิโลเมตร โดยสภาพ
เส้นทางตลอดเส้นทางในสปป.ลาว ถนนจะมีความขรุขระเป็นบางช่วงและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ เป็นเชิงเขา และ
จะเดินทางออกจากประเทศลาว ณ ด่านชายแดนปางหกเมืองขวา ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมงก่อนเข้าสู่ประเทศ
เวียดนาม ณ ด่านไตรจาง เมืองเดียนเบียนฟู และมุ่งหน้าสู่เมืองฮานอยก่อนเดินทาง ต่อไปยังฮาลองเบย์  หรือซาปา 
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โดยถนนบริเวณด่านไตรจางเข้าสู่ เดียนเบียนฟู มีความลาดชันมาก และมีหลุมบ่อ ขนาดใหญ่ในบางช่ ว ง ขณะที่        
ในเส้นทางสู่ซาปาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นเชิงเขาสูงชันต้องใช้ ความระมัดระวังสูง ทั้งนี้ในประเทศเวียดนาม
จะมีการจำกัดอัตราความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตเมือง หรือชุมชน นอกเมืองไม่เกิน 60-80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง และทางด่วนไม่เกิน 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยตลอดเส้นทางมีร้านอาหารร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึง
ป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษ ระบุระหว่างเส้นทาง ขณะที่ใน สปป.ลาว มีไฟส่องสว่างในระหว่างเส้นทางเฉพาะบา ง
จุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น แต่ในประเทศเวียดนามจะมีไฟส่องสว่างในชานเมืองและชุ มชน เป็น
หลัก  

4. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากคอบ-เมืองเงิน-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู-
ฮานอย- หนานหนิง เส้นทางการเข้าถึงระหว่างจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-หนานหนิง สาธารณรัฐประชา ชนจีน       
มีระยะทางโดยประมาณ 1,356 กิโลเมตร โดยเส้นทางระหว่างเมืองฮานอย-เมืองหนานหนิง มีระยะทางประมา ณ 
395 กิโลเมตร และใช้เวลาการเดินทางประมาณ 8 ชั ่วโมง สภาพเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางลาดยางที่ เดนิทาง 
สะดวกสบาย และมีร้านค้า ร้านอาหารพ้ืนถิ่น ตลอดจนปั้มน้ำมันให้บริการในระหว่างเส้นทางตามชุมชน หรือเขต 
ชานเมืองในระหว่างเส้นทางพบป้ายบอกทางที่เป็นภาษาท้องถิ่น กับภาษาอังกฤษระบุตามแยกสำคัญของ เส้ นทาง 
อย่างไรก็ตามเส้นทางระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองผิงเสียง (ด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน) ซ่ึงเป็นทางด่วน
ตลอดเส้นทาง ดังนั้นจึงมีข้อจากัดในการจอดแวะ หรือทำธุระข้างทาง ตลอดจนไฟส่องสว่างมักพบ ในระหว่าง       
ชานเมืองกับเขตเมือง ทั้งนี้การนำรถยนต์ส่วนตัวเข้า เขตสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจมีข้อจ ำ กัด นักท่องเที่ยว      
อาจจำเป็นต้องใช้บริการรถเช่า หรือรถโดยสารธารณะในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือเข้าเมืองหนานหนิง  

บ้านฮวก เมืองชายแดนภูซางหรือบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ยกระดับ
จากจุดผ่อนปรน เป็นจุดผ่านแดนถาวร เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถเชื่อมโย งอนุภา ค
ลุ่มแม่น้ำโขง ได้เป็นอย่างดี โดยมีเขตแดนติดกับสปป.ลาว และสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการค้า การท่อง เที่ย ว
ระหว่างไทย สู ่สปป.ลาวผ่านไปยังจ ีนตอนใต้และเวียดนามได้โดยผ่านทางเส้นทาง R2A นอกจากนี ้ในด้าน            
การท่องเที่ยว ของพ้ืนที่ ยังมีสิ่งดึงดูดใจที่น่าสนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ บรรยากาศของเมืองเล็ กๆ        
ในขุนเขา อันมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เช่น น้ำตกภูซาง ซ่ึงเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียว
ในประเทศไทย น้ำตกห้วยโป่งผา ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู ภูชมดาว ถ้ำน้ำลอด ฯลฯ       
อีกทั้งยังมี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลายเช่น ไทลื้อ ม้ง ลาว ฯลฯ 

1.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดพะเยา ข้อมูลลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2557 - 2563 
มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียน จำนวน 945 ราย 1,931 ผลิตภัณฑ์ แยกตามประเภทผู้ประกอบการ ดังนี้  
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 ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ระหว่างปี 2557 - 2563 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชุมชน มากกว่าผู้ผลิต     
รายเดียวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ OTOP การเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ยังต้องการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน จำแนกรายปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากข้อมูลลงทะเบียน ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 มีผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น      
จำนวน 239 คิดเป็นร้อยละ 14.125 แนวโน้มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ/กลุ่มอาชีพในชุมชน มีจำนวนมากขึ้น และเข้าสู่
กระบวนการการส่งเสริม OTOP มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปข้อมูลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซ่ึงมีการคัดสรร 2 ปี     
1 ครั้ง มีกลุ่มชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรเพ่ิมมากขึ้น จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 27.03 
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 ปัญหา/อุปสรรค 1.ข ่าวสารข้อมูลการร ับสมัครลงทะเบียน OTOP และอื ่นๆที ่ เก ี ่ยวข้อง 2.ผู ้ผลิต
ผู ้ประกอบการ OTOP รายใหม่และรายเดิมย ังขาดความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจ ุภ ัณฑ ์ และ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 3.ผ ู ้ผล ิต/ผู ้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด สร ุปข้อมูล             
การดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซ่ึงมีการคัดสรร 2 ปี 1 ครั้ง มีกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการการคัดสรรเพ่ิมมากขึ้น จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
78.37 ปัญหา/อุปสรรค์ 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 2.ผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด 

 แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ปี 2561 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2561 - 2563 ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ มียอด จำหน่ายเพ่ิม 
ทุกปี อยู่ระหว่าง ร้อยละ 19.07 – 23.00 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดการจำหน่าย OTOP มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

2. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนทองถิ่ น  
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 
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ท่ี อำเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 

1 อำเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 9 4 

2 อำเภอดอกคำใต้ 12 99 - 1 3 7 
3 อำเภอจุน 7 86 - - 5 2 

4 อำเภอเชียงคำ 10 135 - - 4 7 
5 อำเภอเชียงม่วน 3 34 - - 1 2 

6 อำเภอปง 7 88 - - 3 6 

7 อำเภอแม่ใจ 6 66 - - 6 1 
8 อำเภอภูซาง 5 59 - - 1 4 

9 อำเภอภูกามยาว 3 41 - - 1 3 
รวม 68 780 1 2 33 36 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2563 
  2.2 จำนวนประชากร 
  จังหวัดพะเยามีจำนวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เป็นเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 240,977 คน  
มีจำนวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่ท่ีมีประชากรมากที่สุ ด คือ 
อำเภอเมืองพะเยา ส่วนพ้ืนที่ท่ีมีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ.2561 – 2563 
 

 
ท่ี 

 
อำเภอ 

จำนวนประชากร 
2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 อำเภอเมืองพะเยา 21,662 22,908 44,570 60,229 64,426 124,655 59,721 64,093 123,814 

2 อำเภอเชียงคำ 38,380 38,950 77,330 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 
3 อำเภอดอกคำใต้ 33,567 35,776 69,343 33,385 35,566 68,924 33,063 35,276 68,339 
4 อำเภอปง 26,345 26,376 52,721 26,140 26,282 52,422 26,101 26,277 52,378 

5 อำเภอจุน 23,923 25,752 49,675 23,727 25,596 49,323 23,691 25,527 49,218 

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

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

รวม 232,129 243,086 475,215 230,476 214,880 472,356 229,068 240,977 470,045 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42 ปี 3,140 3,228 6,368 43 ปี 3,423 3,528 6,951 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86 ปี 365 489 854 87 ปี 285 419 704 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

88 ปี 238 376 614 89 ปี 186 283 469 

90 ปี 159 206 365 91 ปี 111 172 283 

92 ปี 103 178 281 93 ปี 66 91 157 

94 ปี 34 72 106 95 ปี 34 55 89 

96 ปี 10 26 36 97 ปี 16 28 44 

98 ปี 9 10 19 99 ปี 14 10 24 

100 ปี 3 8 11 มากกว่า100 ปี 8 21 29 

2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 

 จ ังหวัดพะเยา มีสถานที ่ประกอบพิธ ีกรรมทา งศาสนารวมทั ้งส ิ ้น 498 แห่ง ประกอบด ้วย                  
วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 478 แห่ง  โบสถ์คริสต์ จำนวน 19 แห่ง และมัสยิดจำนวน 1 แห่ง โดยอำเภอเมือง
พะเยามีจำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 1 และน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน  
  การนับถือศาสนาของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามศาสนา ดังนี้ 

ศาสนา 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

พุทธ 148,677 155,839 304,516 98.97 

คริสต์ 1,452 1,514 2,966 0.96 
อิสลาม 36 23 59 0.02 

ซิกส์ 1 3 4 0.00 

อ่ืนๆ 58 74 132 0.04 
รวมท้ังส้ิน 150,224 157,453 307,677 100 

  ประชากรจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 304,516 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,966 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 อ่ืนๆ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04  
ศาสนาอิสลาม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 และศาสนาซิกส์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ              
  ด ั งน ั ้ น  ทา งด ้ า นส ังคม ว ัฒนธร รม ศา สนา  ภ ู ม ิ ป ัญญาท ้อ งถ ิ ่ น ควร เพ ิ ่ มม ู ลค ่ า โ ดย                         
การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และจัดกระบวนการ
ท่องเที ่ยวแบบครบวงจร โดยการจ ัดระบบบร ิ หารจ ัดการ รวมถึงมีมาตรการป้ องก ันควา มปล อด ภั ย                       
ทางการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในอนาคต และมีมาตรการในการลดปัญหาสังคมต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความสงบสุขต่อไป 
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2.4 สาธารณสุข  

 2.4.1 ลักษณะประชากรจังหวัดพะเยา  
 จังหวัดพะเยามีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 471,253 คน  อัตราส่วนเพศ
ชาย:เพศหญิง เท่ากับ 1:1.05  อัตราเกิดน ้อยกว่าอัตราตายมาตั ้งแต่ ปี 2541-2559  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ           
ปี 2560 ลดลงจากปี2559 เท่ากับ -0.24 ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของจังหวัดพะเยาเปลี่ยนไป โดยดูจากพีระมิด
ประชากรของจังหวัดพะเยาที่คาดการณ์จากปี 2542 -ปี 2573 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พีระมิดประชากรฐานกว้างมาเป็นพีระมิดฐานแคบ  จังหวัดพะเยา จึงมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ 
โดยในปี 2560 อัตราประชากรผู้สูงอายุจะอยู่ที่ร้อยละ 19.07 (60ปีขึ้นไป) และ ร้อยละ 11.16 (65 ปีขึ้นไป) ซ่ึงสูง
กวา่ระดับประเทศ( ร้อยละ 18.3) อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนพะเยา ในปี2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อยู่ที่ 75.2  
ปี (อายุคาดเฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศ 74.8 ) 
 เม่ือนำอายุขัยเฉลี่ยมาปรับด้วยสุขภาพ (Health Adjust Life  Expectancy : HALE) ซ่ึงเป็นการวัด
สถานะสุขภาพ ของประชากรโดยนำเรื่องของทั้งการตายและป่วย มาร่วมพิจารณาพบว่า ในปี 2560 พบว่าประชากร
จังหวัดพะเยามีอายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดที่ มีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้นจากปี2559 (65.2)  
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ปี 2562 
 

หน่วยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ท่ีมา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2562 

2.4.2 สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา 
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ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จากพีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นได้ว่า ปี 2562 จังหวัดพะเยามีจำนวนวัยกำลังแรงงาน
ค่อนไปทางวัยสูงอายุอยู่มาก 

ปัจจุบัน พะเยา “เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (Aged Society)” 

 
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากแผนภูมิแท่ง จะเห็นได้ว่า ว ัยแรงงานของ อำเภอดอกคำใต้ 100 คน ต้องร ับภาระ ด้าน
เศรษฐกิจดูแลเด็กและผู้สูงอายุเกือบ 55 คน โดยเป็นภาระดูแลผู้สูงอายุสูงถึง 36 คน การกำหนดนโยบายจึงต้องมอง
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อัตราการพึ่งพิงวยัเด็กและอัตราการพึง่พิงวยัสงูอาย ุรายอ าเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2562

เด็ก ผู้สูงอายุ
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เกษตรกรรม การล่า
สัตว์ 

และการป่าไม้
13,998

การขายส่ง
การขายปลีก

3,516
สาขาการศึกษา 

3,349

สาขาตวักลางการเงนิ 
2,217

การประกันสังคม
2,043

อุตสาหกรรม
1,727

บริการดา้น
อสังหาริมทรัพย์

1,433

การบริการดา้นสุขภาพ
และสังคม

1,208

การก่อสร้าง
1,159

การขนส่ง และการ
คมนาคม

693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
463

การให้บริการชุมชน 
บริการอ่ืนๆ

443

ประมง
179

ลูกจ้างในครัวเรือน
129 โรงแรมและภัตตาคาร

113เหมืองแร่และเหมือง
หิน
68

ไปในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ขณะที่วัยแรงงานของ อำเภอปง 100 
คน ต้องรับภาระด้านเศรษฐกิจดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 52 คน โดยเป็นภาระดูแลเด็กถึง 25 คน แต่อย่างไรก็ดีเด็กใน 
อำเภอปงก็จะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงาน การกำหนดนโยบายต้องมองไปในเรื ่องการดูแลเร ื่องการศกึษา 
ตำแหน่งงาน โครงสร้างประชากรโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ จึงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ทางสังคม ทำให้สามารถ
วางแผนรับมือภาวะทางส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตได้ 

3. ขอมูลเศรษฐกิจ 

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

 

 

 แผนภูมิ แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา จำแนกตามสาขาการผลิต  
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 3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   

 3.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

               จังหวัดพะเยา มีป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน  15  ป่า (ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง) มีเนื้อที่ 2,545,537.50 
ไร่ (โดยมีป่าสงวนแห่งชาติที่ มีพ้ืนที่ที่คาบเก่ียวกับจังหวัดเชียงราย จำนวน 3  ป่า)  -ป่าสงวนแห่งชา ติ( ตา มท้าย
กฎกระทรวง) 2,837,561.32 ไร่  ปี พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 1,992,209.93 ไร่ ประมาณ ร้อยละ 51.50      
ของพ้ืนที่ท้ังหมด (ที่มา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม สถิติกรมป่าไม้ , ปี 2561) 

ตารางสดง พ้ืนท่ีป่า จังหวัดพะเยา 

ปี พ.ศ. 
เน้ือท่ีป่า ร้อยละของพ้ืนท่ี 

ท้ังหมดของจังหวัด ตารางกิโลเมตร ไร่ 

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 

 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงรายชื่ออุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 
 

ท่ี รายชื่ออุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพ้ืนท่ี เน้ือท่ี (ไร่) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร่) 
1 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง -ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่สาน ป่าแม่ใจ 

-ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือท้องที่อำ เภอแ ม่ใจ  
และอำเภอเมืองพะเยา 

125,525 125,525 

2 อุทยานแห่งชาติภูซาง ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 

178,050 144,149.62 

3 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม -ป่าแม่ปืมและป่าดงประดู่ 219,266 77,4125.50 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 45 
 

-ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง 
-ป่าแม่ฮ้องป๋อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่ งซ้าย
ท้องที ่อำเภอแม่ใจ  ,อำเภอเมืองพะเยาและ
อำเภอภูกามยาว 

4 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง -ป่าแม่ยม,ป่าแม่ตำ 
-ป่าแม่ร่องขุย 
ท้องที ่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วนและอำเภอ
ดอกคำใต้ 

538,125  

รวม 1,060,966 885,212.10 
1 วนอุทยานร่องคำหลวง -ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือ ท้องที่ต.แ ม่นา เรือ 

อำเภอเมืองพะเยา 
3,000  

2 วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ  

3,870  

รวม 19,670  

1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยผา
ช้าง 

-ป่-แม่ยม ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน 365,926  

2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ -ป่าแม่จุน 
-,ป่าแม่ยม 
-ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา 
ท้องที่อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 

231,875  

3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 9,000  

4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอแม่ใจ    
รวม 606,801  

ที่มา: สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 
 
 
 
 3.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

สำหรับสัตว์ป่าที่พบในพ้ืนที่ มีความหลากหลายตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศโดยส่ วนใหญ่ที่ พบ
เป็นสัตว์ในกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ได้แก่ กระจง ค่าง ชะนี กระต่าย แมวป่า เม่น ชะมด กระรอก หมาใน เต่า
ปูลู อีเห็น อ้น กระแต กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก ส่วนสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกขนาดใหญ่บางส่วนลดจำนวนลงจาก
การถูกล่า ซ่ึงที่ยังพบอยู่ ได้แก่ เสือปลา หมีควาย เก้ง เลียงผา กวางป่า ลิง และหมูป่า นอกจากนั้นเป็นนกกว่า      



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 46 
 

40 ชนิด เช่น นกเขาเขียว นกเขาเขียวก้านตองท้อง สีส้ม นกเปล้าธรรมดา นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกปรอดเหลือง  
หัวจุก และเหยี่ยวดง 

 3.2.3 ทรัพยากรธรณี 
ทรัพยากรธรณีที่สำคัญในจังหวัด ที่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ถ่านหิน หินอุตสาหกรรมและ   

แบไรต์ ตามลำดับ โดยมีผู้ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพ้ืนที่ จำนวน 18 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการ ยื่นก่อสร้าง
การเปิดเหมืองถ่านหิน 11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต์ 1 ราย และมีจำนวนโร งงาน        
โม่บดและย่อยหิน ที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 3 แห่ง หินใหญ ่/ 820,000 ตัน 

แหล่งหินอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 

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

ร้อยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพ้ืนที่ จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่ง  ถ่านหิน        
ที่ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง อยู่ในบริเวณพ้ืนที่แอ่งเชียงม่วน  มีปริมาณถ่านหินสำรอง  62.47 ล้านตัน  โดยเป็นถ่านหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous ทั้งนี้ ปริมาณถ่านหินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว  ถือเป็นร้อยละ 37.52 
ของปริมาณถ่านหินสำรองมีความสำคัญอย่างยิ่งเม่ือมีการนำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
 นอกจากนี ้จังหวัดพะเยายังเป็นแหล่งโบราณคดีที ่สำคัญมีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุร ุษอุรังอุตัง     
บริเวณเหมืองถ่านหินเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ซ่ึงเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก ที่เป็นหลักฐานของฟอสซิล 
เอพขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุราว 13.5-10 ล้านปี หรือปลายยุคไมโอ ซีน
ตอนกลางเป็นฟันจำนวน 18 ซ่ี และสามารถจำแนกออกได้ว่าเป็นเพศผู้ และเพศเมียของสัตว์ชนิดเดียวกัน โดยให้    
ช ื ่อว ่า “ลูแฟง พิเธคัส เช ียงม่วน เอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟง                
ที่เชียงม่วน” ทำให้เชื่อได้ว่าในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางการกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หรือไพรเมตชั้นสูงที่พัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์มนุษย์ และมีศักยภาพสูงในการค้น พบฟอสซิลชนิดใหม่ๆ  เนื่องจาก   
มีแหลง่สะสมตัวของตะกอนยุคต่างๆ จำนวนมากและในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงบริเวณ ดอยแก่งหลวง - ดอย
ก่ิวแก้ม พบกระดูกซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีทั้งสภาพสมบูรณ์และแตกหักกลายสภาพเป็นหินฝังตั วในหินทราย   
แป้งสีแดง ประกอบด้วยกระดูกส่วนหาง กระดูกซ่ีโครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสา ร์กิน พืช พันธุ์        
ซอโรพอด (Sauropod) ขนาดใหญ่คอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสาร์ยาวประมาณ 15  เมตร ซ่ึงพัฒนา     
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางซากดึกดำบรรพ์   
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3.3 คุณภาพอากาศ 
จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาภาวะหมอกควันปกคลุม ทุกปีซ่ึงจังหวัด

พะเยาจะประสบปัญหารุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน  
คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา วัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี ต.บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา จำนวนวัน        

ที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)  มีค่าเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม–

30 เมษายน 2562 จำนวน 13 วัน (ค่าสูงสุด PM10  =  277 วันที่ 31 มีนาคม 2562)   
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากปัญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ทราบ กัน ดีว่า 

ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดลำปาง แพร่ และพะเยาเท่านั้นแต่ปัญหามลพิษทางอากาศนี้คร อบคลุ มใน พ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซ่ึงประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา 

แพร่ และ น่าน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ข้างทางและพ้ืนที่ โล่งต่างๆ ทำให้เกิด

หมอกควันกระจายตัวปกคลุมทั่วไปในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อให้เ กิดสภาวะ

โลกร้อนสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิการท่องเที่ยวรวมทั้งบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้ งทา งบกและ    

ทางอากาศ 

สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก 

 1) ลักษณะภูม ิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูง      

และในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้งความกดอากาศสูงทาให้อากาศปิดหมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย 

 2) กิจกรรมในพ้ืนท่ี 

  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกิดการเผาจาก 

เดือน 
จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าระดับมาตรฐาน  

2559 2560 2561 2562 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ์ 1 - - - 

มีนาคม 13 1 - 9 
เมษายน 8 - - 4 

รวม 22 1 - 13 

ค่าสูงสุด 
210 133 - 277 

(25 มี.ค.) (24 มี.ค.) (-) (31 มี.ค.) 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 48 
 

  1) การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่หากินจากการเพ่ิมขึ้นของจาพนวนประชากรและการขยา ยตัว

อย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยความสูงและลาดชันของพ้ืนที่ทำให้การ เตรี ยม พ้ืนที่ เพา ะปลูก        

และกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้วิธีเผา 

  2) การเผาในพ้ืนที่ป่าเพ่ือล่าสัตว์และหาของป่า (คิดเป็นร้อยละ 73 ของจำนวนครั้ง ที่กรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าดับไฟป่า)  

  3 ) การเผาในพื ้นที ่รอบป่าและลามเข้าสู่ป ่าเกิดเป็นไฟป่าพื ้นที ่ เกษตรนอกป่ามีการเพิ่มขึ้น             

ของพืชเช ิงเดี ่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ซ ึ่งเกษตรกรจะเผาเพื ่อเตรียมพื ้นที่ เพาะปลูกและกำจ ัดเศษวสัดุ         

ทางการเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในป่า 
 

 3) หมอกควันข้ามแดน จากภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่น ในอนุภู มิภาค     
แม่โขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้ เกิ ด
ความเดือดร ้อนรำคาญนอกจากนี้ย ังส ่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพื ้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซ่ึงพบว่ามีการยกเลิก
และเลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย 
  จำนวนผู ้ป ่วยด้วยโรคที ่คาดว่าได้ร ับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในช่วงระหว่างวันที่                
6 มกราคม – 27 เมษายน 2562 จ ังหวัดพะเยา กลุ ่มโรคตาอักเสบ 2,546 คน กลุ ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด      
19,482 กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 24,927 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 2,414 รวม 49,369 

          หมายเหตุ จำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ.2562 ได้ตัดข้อมูลผู้ป่วย Follow up ออก ซ่ึงอาจทำให้จำนวน
ผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  (แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) 

 3) คุณภาพเสียง 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า จังหวัดพะเยามีคุณภาพเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพเสียง ในบรรยากาศทั่วไป
ที ่กำหนดไว้  แหล่งกำเน ิดของเสียงในชุมชนจะเกิดจากการดำเน ินกิจกรรม  โดยการจราจรเป็นหลัก  ซึ ่งได้แก่  รถยนต์           
รถมอเตอร์ไซด์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจราจรคับค่ังในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแต่ค่าเสียงมักจะเกิดตอนช่ว งเช้า 
บริเวณย่านการค้า และถนน  
 4) ขยะมูลฝอย 

 จังหวัดพะเยา มีปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 169.51 ตัน/วัน 61,871.64 ตัน/ปี      

โดยปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เข้าสู่ระบบการกำจัดปลายทางเท่ากับ 42,918.26 ตัน/ปี  

 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จังหวัดพะเยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 

72 แห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน  37 แห่ง และ   

ไม่ให้บริการจำนวน 34 แห่ง (อบจ.พะเยาไม่ได้ให้บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียงเทศบาลเมืองพะเยา

เท่านั้นที่ให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝังกลบ
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อย่างถ ูกวิธี  การเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจ้งเผากลางแจ้งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยการทำปุ ๋ยหมัก        

และน้ำหมักชีวภาพ,การนำไปใช้ประโยชน์การขายเพ่ือรีไซเคิลหรือการจัดการแบบผสมผสาน  

  สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาพบว่ายังมีปัญหาด้า นการลักลอบ    
ทิ้งขยะมูลฝอยนอกพ้ืนที่ให้บริการ (พบในเขตเมืองและย่านชุมชน)ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ ขาดความรู้
ความเข้าใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในส่วนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่ น รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่         
อีกทั้งยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ยังมีความขัดแย้งด้านการใช้พ้ืนที่คาบเก่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย แต่มีพ้ืนที่รองรับการกำจัดอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ มิ ใช่ของตน เอง     
ทำให้ต้องทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

  จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรมุ่งส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที ่ต้นทาง นำแนวทางการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3 R มาใช้, เร ่งสร ้างความร ู้ความเขา้ใจ        
ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนด้านการจัดการจัดการขยะมูลฝอย, รวมทั้งส่งเสริ มและสนั บสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ, สร้างองค์ความรู้      
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน 
 

3.6 ด้านทรัพยากรน้ำ 

 1) แม่น้ำสายหลัก ได้แก่  
  1) แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูลังกาในเขตอำเภอปง  จังหวัดพะเยา และอำเภอบ้านหลว ง 
จังหวัดน่าน ไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน ความยาวแม่น้ำช่วงนี้ ประมาณ 60 กิโลเมตรก่อนที่จ ะเข้า สู่จั งหวั ดแพร่      
แล้วไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแม่น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ 
  2) แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากลำน้ำสาขาต่าง  ๆที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยานแห่ งชาติ
แม่ป ืม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทิศใต้ลงสู ่กว ๊านพะเยา วนขึ ้นทางทิศตะวันออกเฉ ียงเหนือ ผ่านอำเภอ         
เมืองพะเยา  ก่ิงอำเภอภูกามยาว อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิงจนบรรจบแม่น้ำโขง          
ที่อำเภอเชียงของ รวมความยาวที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ  160  กิโลเมตร 

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

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

15 กิโลเมตร 
 4) น้ำร่องช้าง เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง       

ที่อำเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
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 5) น ้ำจ ุน เป็นสาขาหนึ ่งของแม่น ้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ข ึ ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น ้ำอิง               
ที่อำเภอจุน ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

 6) แม่น ้ำลาว เป็นสาขาของแม่น้ำอิง อย ู ่ในเขตอำเภอเชียงคำ ไหลลงแม่น ้ำอิงที ่อำเภอเทิง      
จังหวัดเชียงราย  มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ คือ น้ำญวน น้ำแวน 

 3) ทะเลสาบ/พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ ได้แก่  
  (1) กว๊านพะเยา  พ้ืนท่ีชุ่มน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ 
   ที่ต้ังและพ้ืนที่  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  เนื้อที่  20.5296  ตารางกิโลเมตร 
(12,831 ไร่) ตำแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ 19 ํ 09  -13 N  และ 99 ํ 51 -56 E  ระวาง 4947 II  ความสูง                     
จากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 386.40  เมตร   
  สภาพทางกายภาพ 

 กว๊านพะเยาเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่ มีความสำคัญระดับนานา ชาติ 
โดยเป็นลุ่มน้ำใหญ่ที่ต้ังอยู่บริเวณที่ลุ่มด้านตะวันตกของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำกว๊านพะเยา 
ที่มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนในบริเวณแนวแม่น้ำอิง บริเวณนี้นอกจากมีกว๊าน
พะเยาแล้ว ยังมีหนองน้ำต่างๆ ประมาณ 10 แห่ง ที่มีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างหนองน้ำ และมีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่าง
กว๊านพะเยากับแม่น้ำอิง  โดยในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ำมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำเฉพาะในแม่น้ำอิงและบริเวณหนองต่างๆ 
  คุณค่าและการใช้ประโยชน์ 

 ในส่วนของคุณค่าและการให้ประโยชน์ของกว๊านพะเยา ที ่ เป ็นแหล่งน ้ำจ ืดขนาดใหญ่ที ่สุด           
ในภาคเหนือตอนบน มีการใช้ประโยชน์โดยรอบกว๊านพะเยาส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ตลอดจนใช้น้ำเพ่ือการบริโภคและ
การเกษตร การประมงและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านต่างๆกว๊านพะเยามีความสำคัญในการช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่
ด้านล่างของแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ 
และเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดอยู่ในสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา จึงมีความสำคัญและเก่ียวข้องกับวิถีชีวิ ต
ของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 
  การจัดการและการคุกคาม 

 บริเวณพ้ืนที่กว๊านพะเยาทั้งหมดและขอบกว๊านบางส่วนเป็นพ้ืนที่สาธารณะ แต่มีที่ ดินโดยรอบ
บางส่วนที่มีเอกสารสิทธ์ิครอบครอง ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโฉนด   
  สถานการณ์และปัญหาปัจจุบันในกว๊านพะเยา พบว่า กว๊านพะเยาต้ืนเขินจากการสะสมของตะกอน
ดินจากลำห้วยและการทับถมของซากพืชหรือพรรณไม้น้ำ รวมทั้งการพังทลายของดินการบุกรุกถือครอง   และใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ การแพร่ระบาดของพืชและสัตว์น้ำต่างถิ่น ซ่ึงมีผลต่อระบบการแพร่พันธุ์ของสิ่ งมีชีวิ ตท้ องถิ่น 
การทำประมงผิดประเภทที่ทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นมีจำนวนลดลง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ำ ซ่ึงเป็น
การตัดเส้นทางไหลเวียนของน้ำและการวางไข่ของสัตว์น้ำ  ปริมาณน้ำลดลงเนื่องจากการต้ืนเขินและน้ำต้นทุนในฤดู
แล้งมีน้อยตลอดจนคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของ พ้ืนที่   
ชุ่มน้ำต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  ที่มีความสำคัญในระดับ
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นานาชาติแล้วก็ตาม จากการเสียสมดุลของระบบน้ำตามธรรมชาติและการบุกรุกทั้งจากชุมชนการขยายตัวของชุ มชน
การท่องเที่ยวและสถานประกอบการซ่ึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและฟ้ืน ฟูอย่างเร่งด่วน 

 (2) หนองเล็งทราย 
 เป็นแหล่งน้ำจืดที่รองลงมาจากกว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอแม่ใจมีเนื้อที่  5,400 ไร่หรือ 8.64 

ตารางกิโลเมตร  
  ประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรแหล่งน ้ำ จากการสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ำ        
ของแหล่งน ้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย  แม่น ้ำอิง  ลำน้ำสาขา  และแม่น ้ำยม                     
มีความสามารถในการเก็บกักน ้ำน ้อยลงอันเนื ่องมาจากตื ้นเขินของแหล่งน้ำ  ซึ ่งเกิดจากการชะล้างพังทลาย          
ของดินก่อให้เกิดตะกอนลงไปสะสมอยู ่ในแหล่งน้ ำต่าง ๆ นอกจากนี ้ย ังเกิดจากการทับถมของซากวัชพืช              
การก่อสร้างฝาย หรือทำนบก้ันน้ำโดยไม่มีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่ง ความเสื่อม
โทรมและการสูญเสียแหล่งน้ำอันเป็นน้ำลำธาร จากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเ พ่ื อขยาย พ้ืนที่
เกษตรกรรม การทำไร่เลื่อนลอย รวมทั้งการถูกไฟป่าเผาทำลาย  จนภูเขากลายสภาพเป็น เขาหัวโล้น โดยเฉพาะ
บริเวณเทือกเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  เริ่มจากด้านใต้ของอำเภอดอกคำใต้เรื่อยขึ้นไปจนถึงทิศเหนื อของ
อำเภอจุน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สังกัด แห่ง 

รวมท้ังหมด 476 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 
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- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 42 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 234 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 

- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 

กระทรวงมหาดไทย 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 166 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

สังกัด แห่ง 

รวมทั้งหมด 476 
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 9 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  
• ประเภทสามัญศึกษา 14 
• ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 
• ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 3 

• เอกชนนอกระบบ 21 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 83 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 18 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 1 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 1 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 3 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 149 
- โรงเรียนเทศบาล 17 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 1 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 1 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 
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ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

  สังกัด  คน 

รวมท้ังหมด 89,335 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5,079 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9,028 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 38,239 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,381 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20,746 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,281 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8204 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    160 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

กองพุทธศาสนสถาน 787 

กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันพระบรมราชชนก 430 
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ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

สังกัด คน 

รวมท้ังหมด   89,335 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  5,079 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,028 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 14,680 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 8,757 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 14,802 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 344 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  1,037 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยพะเยา  19,694 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 259 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 793 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,281 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,436 

- โรงเรียนเทศบาล 3,768 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    

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

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 787 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 430 

 
 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

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

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,123 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,187 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,112 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  13,940 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,659 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,968 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,950 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,741 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,281 

ระดับ ปวช. 3,635 
ระดับ ปวส. 1,646 

ระดับอุดมศึกษา 20,383 
ปริญญาตรี 19,280 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 85 
ปริญญาโท 762 
ปริญญาเอก 256 
การศึกษานอกระบบ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 5,079 

 
 
 
ตารางท่ี 6 จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 

 

สังกัด จำนวน 

รวมท้ังหมด 5,188 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 49 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  189 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 559 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน*  

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 1,057 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 657 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,037 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 40 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 101 
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สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 60 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 62 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 315 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ***  

- สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 862 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 128 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน 12 

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 
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ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

เตรียม 
ความพร้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

- - 778 915 900 2,593 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

- - 171 689 742 4,570 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

- - 107 1360 1,401 2,868 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา 344 - - - - 344 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  4,436   500   455   432  5,823 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน - 10 6 9 25 10 

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บ้านห้วยปุ้ม) 

- - - 7 7 14 

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

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 870 1,002 930 893 950 849 5,494 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 ) 948 987 1,047 1,086 1,005 1,102 6,175 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2) 1,614 1,654 1,853 1,836 1,762 1,747 10,466 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 16 27 41 47 53 49 233 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 22 26 24 27 27 6 132 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 250 247 275 280 289 280 1,621 
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สำนักนายกรัฐมนตรี 

โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน 9 18 11 14 16 11 79 

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 9 7 9 2 8 42 

รวมทั้งหมด 3,736 3,970 4,188 4,192 4,104 4,052 24,242 

 

 

ตารางท่ี 9  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 191 191 194 576 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

329 331 320 980 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

515 489 464 1468 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2471 2574 2589 7634 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 166 153 140 459 
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(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 79 101 99 279 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 180 178 169 527 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 192 170 137 499 

รวมทั้งหมด 4,123 4,187 4,112 12,422 

 

ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จำแนกตามชั้น รายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 128 131 106 365 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

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

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 131 107 107 345 
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(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 139 128 115 382 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83 78 72 233 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 100 108 80 288 

รวมท้ังหมด 2,968 2,950 2,741 8,659 

 

 

 

ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

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

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

 ตารางท่ี 12 จำนวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเท่า 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ควบปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา - - 1,8625 85 745 239 19,694 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 225 - 17 17 259 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - -      

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 430    430 

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

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 52.36 60.72 +8.36 

ภาษาอังกฤษ 37.51 51.06 +13.55 

คณิตศาสตร์ 37.84 35.20 -2.64 

วิทยาศาสตร์ 39.35 43.67 +4.32 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 58.54 58.30 -0.24 

ภาษาอังกฤษ 34.42 36.35 +1.93 

คณิตศาสตร์ 28.40 27.53 -0.87 

วิทยาศาสตร์ 31.29 31.13 -0.16 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 43.80 47.28 -3.48 

สังคมศึกษา 36.70 37.18 -0.48 

ภาษาอังกฤษ 28.62 29.87 -1.25 

คณิตศาสตร์ 26.49 27.61 -1.12 

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

ระดับชั้น/สาระวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประถมศึกษา 

การประกอบอาชีพ 44.84 41.63 

การพัฒนาสังคม 46.07 44.95 

ความรู้พ้ืนฐาน 37.38 40.68 

ทักษะการดำเนินชีวิต 46.98 47.62 

ทักษะการเรียนรู้ 44.84 38.36 

ค่าเฉล่ียประถมศึกษา 44.02 42.65 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

การประกอบอาชีพ 42.57 38.73 

การพัฒนาสังคม 42.87 37.75 

ความรู้พ้ืนฐาน 37.36 31.99 

ทักษะการดำเนินชีวิต 44.41 47.03 

ทักษะการเรียนรู้ 36.45 37.06 

ค่าเฉล่ียมัธยมศึกษาตอนต้น 40.73 38.51 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประกอบอาชีพ 43.24 39.80 

การพัฒนาสังคม 32.20 34.75 

ความรู้พ้ืนฐาน 30.81 29.11 

ทักษะการดำเนินชีวิต 37.59 36.66 

ทักษะการเรียนรู้ 32.40 32.57 

ค่าเฉล่ียมัธยมศึกษาตอนปลาย 43.90 34.58 
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ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 
และ ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน/วิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร  41.21  36.63 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  38.19  35.10 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  54.52  52.73 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ  48.60  39.11 

ค่าเฉลี่ย ปวช.  45.63  40.89 

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

ค่าเฉลี่ย ปวส.  42.13  - 
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 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในกระทรวงและจากปัจจัย
ภายนอก พอประมวลสรุปได้ดังนี้ 
ประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปัญหา 
    เด็กบางส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ครูปฐมวัยไม่ครบชั้น 
   2) ขาดครูที่มีความรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   3) ขาดแคลนสื ่อ แหล่งเร ียนร ู ้  และการใช้ส ื ่อ แหล่งเร ียนร ู ้ย ังไม่สอดคล ้อง กับ                
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   4) วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด
ประสบการณ์ขาดความต่อเนื่อง 
   5) ผู้ปกครองไม่มีความรู้ด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
   2) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ ่มที ่มีความต้องการพิเศษ ย ังไม่ได้ร ับโอกาส          
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ครูมีภารงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนมาก 
   2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์  
                               3) ขาดสื่อ อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่ มีความต้องการ
พิเศษเฉพาะ 
   4) วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด 
การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
   5) ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์   
ให้นักเรียนได้ 
 1.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
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   1) ผู ้ เร ียนและผู ้สำเร ็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการ          
ของตลาดแรงงาน    
   2) นักเรียนไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา 
 
 
 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ภาพลักษณ์ เจตคติและค่านิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไม่ดี ประกอบกับค่าตอบแทน 
และการยอมรับในสังคมต่ำ 
   2) ผู ้สำเร ็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.ส่วนใหญ่ไม่ออกสู ่ตลาดแรงงาน            
มุ่งเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนๆ ทำให้ขาดแคลนแรงงา นระดับกลาง
อย่างต่อเนื่อง 
   3) ขาดแคลนครู อาจารย์ด้านวิชาชีพ 
   4) ขาดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนากำลังคนโดยรวมของจังหวัด 
   5) วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด 
การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
 1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาและทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็น 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ปรัชญาการรับผู้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เน้นให้ผู้จบมัธยมศึกษาทุกคน
เข้าเรียนอุดมศึกษา 
   2) ผู้ตัดสินใจเข้า ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสิน ใจ และไม่รู้
ทิศทางความต้องการกำลังคน 
   3) วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด 
การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
 1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
   2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
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   1) ความร ู ้ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างย ิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที ่สอน      
ของครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ 
   2) การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีครูย้ายเข้าออกบ่อย
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เกิดสัมฤทธิผล 
   3) กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ห่างไกลมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสน เทศ
ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง 
   4) วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด 
การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
2) ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การศึกษาขั ้นพื ้น ฐาน มีป ัญหาขาดแคลนคร ูสอนสาขา วิชา หล ักโดย เฉ พา ะ
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้านวิชาชีพ เนื่องจากไม่สามารถรับผู้ที่ มีควา มรู้ และ
ประสบการณ์จากผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
   3) ในระดับอุดมศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในบางสาขาวิชายังไม่เป็น ไปตา มเกณฑ์
รวมทั้งอาจารย์ประจำส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขายังขาดคณาจารย์ที่ มีควา มเชี่ย วชาญ
เฉพาะทาง 
   4) การศึกษานอกระบบขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
   5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และครูส่วนใหญ่
ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) มาตรการควบคุมอัตรากำลังภาคร ัฐ ทำให้ กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครู         
จากการเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด 
   2) ผู้จบครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ไม่สามารถเป็นครูอาชีวศึกษาได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำให้เกิดปัญหา  ขาดแคลนครู อาจารย์ 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
   3) คนที ่มีความร ู ้  ความสามารถขาดแรงจ ูงใจให้มาประกอบวิชาชีพคร ู อาจารย์              
ในสถาบันการศึกษาได้ 
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   4) เส ้นทางความก้าวหน้า (Career path) ด้านการวิจัยไม่ช ัดเจน ไม่จ ูงใจใหอ้าจารย์      
ในสถาบันอุดมศึกษาทำการวิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนของครู    
ยังมีน้อย   
   2) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอทำให้การใช้เทคโนโลยีสา รสน เทศ  
เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะในการค้นคว้า เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้แก่ตนเองยังทำได้น้อย 
   3) โครงสร้างพ้ืนฐานไม่เอ้ือต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนกา รสอน
อย่างสมบูรณ์ 
   4) ขาดการเชื ่อมโยงเคร ือข ่ายเพื ่อการศึกษาที ่มีอย ู ่เพื ่อนำไปสู ่การเรียนร ู้ร ่วมกัน          
เช่น Uninet, MOE Net เป็นต้น 
   5) ขาดการใช้สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือ ตำราเรียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
รวมทั้งห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ 
   6) หน่วยงานกลางในระดับจังหวัดไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดูแลและบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
 
  
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ครูขาดความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนำมาสร้า งและใช้
บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   2) ขาดการพัฒนาคร ู และบุคลากรให้รู ้จักใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อเพิ ่มคุณภาพ     
การเรียนการสอน  
   3) มีความแตกต่างในการเข ้าถ ึงบร ิการ Internet ระหว่างพื ้นที ่ในเมือง นอกเมือง      
ขนาดและประเภทโรงเรียน 
   4) ขาดการสนับสนุนอย่างจร ิงจ ังและต่อเน ื ่องจากภาคร ัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมทรัพยากร  
   5) หน่วยงานที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการในลักษณะต่างคน ต่างทำ
เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพ่ือประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 
4) ด้านการจัดระบบการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
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  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2) ขาดการประสานและดำเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแ ลเ ด็ก
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ 
 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ขาดความเชื ่อมโยงระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับ      
การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) สถานศึกษาขาดความตระหนัก และไม่เห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภา พ
ภายในของสถานศึกษา 
   2) ขาดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพ่ือร่ วมกัน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั ้งความร ่วมมือระหว่างสถานศึกษาต่างระดับ/สังกัด และกับชุมชนท้องถิ ่น อปท.            
และภาคเอกชน 
   3) โรงเรียนขนาดเล็กเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   4) ปัจจ ัยด้านการเมืองการดำเน ินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต ้ อ ง
ปร ับเปลี ่ยนตามนโยบายของรัฐมนตร ีที ่ เข้ามาบริหารซึ ่งมีการปรับเปลี ่ยนบ่อยครั ้ง ส ่งผลให้การดำเนินงาน          
ขาดความต่อเนื่องและผลักดันอย่างจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบั ติ และบั ง เกิดผล       
เป็นรูปธรรมได้ หลายเรื่องต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลสำเร็จ และหลายเรื่องต้องหยุดชะงักลง ไ ม่สา มารถ    
สานต่อได้ 
 
 4.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การจัดอาชีวศึกษาไม่เน้นการฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไม่เชื่อมโยง    
กับสถานประกอบการเท่าที่ควร ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
   2) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่า งๆ
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการทำงาน 
   3) ขาดความเชื ่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศกึษา       
ไม่สามารถดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนอาชีวศึกษาได้มากเท่าที่ควร 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
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   1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู้/การจัดการเรี ยน
การสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างควา มเข้าใจ
ในอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ ค่าตอนแทน 
 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย์ เน้นการผลิตบัณฑิ ต   
เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพไม่เข้มแข็ง 
   2) การจ ัดหลักสูตรการเร ียนการสอนขาดการเน ้นฝึกภาคปฏิบัติและการเชื ่อมโยง         
กับการทำงาน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่สำคัญบางประการที่ผู้ใช้ต้องการ 
   3) การผลิตกำลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ระบบการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ   
ทำให้ขาดความอิสระ คล่องตัวในการบร ิหารจ ัดการ รวมทั ้งขาดระบบการพัฒนาผู้บร ิหารและคณาจารย์           
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
   2) ขาดระบบและกลไกส่งเสริมการวิจั ยและสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรมและการวิจัย    
ขาดระบบการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภา ค     
การผลิต    
   3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ จัดอุดมศึกษาในลักษณะเป็น mass ที่ไม่มีการควบคุม
คุณภาพ โดยไม่คำนึงถึงภาวการณ์ทำงานของบัณฑิตที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อสังคมในอนาคต เป็นการผลิตที่ เน้น
ปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
   4) การจัดสรรงบประมาณยังไม่สะท้องคุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกล ไกกำกับ
เชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 
 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วย งาน
สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่าย 
   2) ขาดการประสานความร่วมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   2) ขาดสื ่อและวัสดุอ ุปกรณ์ ส ่ง เสร ิ มการ เร ียนร ู ้ท ี ่ มี คุณภา พหลา กหลายตร ง กับ             
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์ 
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   3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายยังไม่กว้างขวางและเข้มแข็งเพียงพอ 
   4) ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ และการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถานศึกษาระดับขั ้นพื ้นฐานขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจ ัดการ           
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) เขตพ้ืนที่การศึกษามีปัญหาความพร้อมและความเข้มแข็งในการสนั บสนุนส่ งเสริ ม     
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คล่องตัวและความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
   4) การอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศในการดำเนินภารกิจทั ้ง 4 ด้าน       
อันได้แก่ 
    4.1) การจัดการเรียนการสอน   
    4.2) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้   
    4.3) การให้บริการทางวิชาการ    
   5) การส่งเสร ิมและอนุร ักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั ้งย ังไม่สามารถสนองตอบ       
ความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การกระจายอำนาจสู ่ เขตพื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาได้ดำเน ินการแล้ ว            
ตามกฎหมาย แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 
   2) ในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ย ังมีความเคยชินของหน่วยปฏิบัติในการรับคำสั่ง      
จากหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่งการให้หน่วยปฏิ บั ติดำเนิน การ       
ตามประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บ ุคลากรในพื ้นที ่ และสถานศึกษาไม่คุ ้นเคยในระบบการบร ิหารแบบเป็นอสิระ      
ด้วยตนเอง บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความม่ันใจในการตัดสินใจทิศทางของหน่วยงาน 
   3) ความไม่พร้อมของระบบเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ 4 ด้าน สู่สถานศึกษาและ    
เขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4) สถาบันอาชีวศึกษาบางส่วนยังไม่เป ็นน ิติบ ุคคลทำให้ไม่สามารถดำเน ินภารกิจ          
ให้สนองความต้องการทั้งของประชาชนและประเทศได้ 
   5) สถาบันอุดมศึกษาของร ัฐส่วนใหญ่ย ังบร ิหารภายใต้ระบบราชการ แม้ว ่าจะได้มี       
ความพยายามนำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่การดำเนินงา นยั งไ ม่
บรรลุผลท้ังหมด 
   6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 
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6) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนั บสนุน 
การจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคน รวมทั้งร่วมกับสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ยังทำได้น้อย  
   2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ภาคส่วนต่า ง ๆ    
ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพกับภาครัฐได้มาก 
   3) การมีส ่วนร ่วมระหว่างหน่วยงานที ่ให ้บร ิการการศึกษาด้วยกันเองย ังมีน ้อย อาทิ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น ทั้งใน       
การดำเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
   4) ขาดการสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา และ   
เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน/องค์กรต่า ง ๆ   
เห็นความสำคัญของการศึกษาและเข้ามาร่วมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังทำได้น้อย 
   2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบ่งภาระความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนยังไม่ชัดเจน 
   3) ขาดการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ 
 
กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา    
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ และผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รวมทั้ง
เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580     
 3) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นย ุทธศาสตร์ชาติ         
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 5). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) 
 6). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8). เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 9). แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 11) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 12) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 13) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ( เช ี ย งร า ย พะเย า  แพร่  
น่าน) 
  14) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา  
 15) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 16) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 17) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศ     
ได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง ดำเนินการให้เด็ก เล็ ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบั งคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภา คเอกชน              
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ เก่ี ยวกับ             
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนั ด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เ ด็กเล็ กไ ด้ รับ                
การดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนั บสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
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ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุ นไ ด้รั บปร ะโยชน์       
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอย่า งน้อยต้องกำหนดให้ การบริ หาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้ เกิ ดผล
ดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้   
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเน ินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั ้งกองทุนเพื ่อใช ้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลด                 
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับต้ังแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ไ ด้      
ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสา มารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับ
พ้ืนที่ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิร ูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที ่มีความเป็นอิสระคณะหนึ ่งที ่คณะร ัฐมนตรีแต่งตั ้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ ขอ้เสนอแนะ         
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ   

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
 ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให ้ร ัฐพึงจ ัดให้มีย ุทธศาสตร ์ชาติ             
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งย ืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อใช ้เป ็นกรอบในการจัดทำแผนตา่ง ๆ          
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาสนับสนุน
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
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 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด -19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื ่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  และ        
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำ หนดไว้ใน
ย ุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่ เก ี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั ้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศา สตร์ชา ติ     
(พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก่ียวข้องกับภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษา ธิการ     
11 ประเด็น 18 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั ่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 3.2       
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ  
  3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จร ิยธรรม ค่าน ิยม และการเสร ิมสร ้างจ ิตสาธารณะและ      
การเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่  
  3.2 การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
  3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเร ียนร ู้  ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู้          
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง      
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างย ั ่งย ืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์          
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้าง    
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผน ย่อย คือ 3.1 การป้องกัน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิ ด -19 
(พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชา ติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถ ยังชี พอยู่ไ ด้      
มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการพัฒนาประเทศภายใต้
แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 การพร ้อมร ับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบร ิหารจ ัดการภายใต้ สภาวะวิกฤต            
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก 
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ที่ดำเนินการอยู่  
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพร ้อมเติบโตอย่างย ั ่งย ืน (Transform) หมายถึง การ เปลี ่ยนแปลง            
เช ิงโครงสร้างและปัจจัยพื ้นฐาน เช ่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั ้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ 
โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟู และขับเคลื่อน
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้า ง     
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเ พ่ือร องรับ      
การเติบโตอย่างย ั ่งย ืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภา พชีว ิ ตของคนให้เป็ นกำล ัง หลั ก                    
ในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ประเทศ 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3 ดังนี้ 
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 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้ องถิ่น 
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่ มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น      
ในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
ที ่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสรา้ง
เศรษฐกิจที ่ปรับเปลี่ยนไป พร ้อมทั้งเยียวยาผู้ท ี่ ได้ร ับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจ ัดสวัสดิการทางสังคม           
ให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
 3.3 โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศา สตร์ชา ติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุ เป้าหมาย   
ตามยุทธศาสตร์ชา ติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 ตามที่ สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง การพัฒนา
ต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz) 
  3) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ 
  4 )  กา ร จ ั ดทำ แผนปฏ ิบ ั ต ิ ร า ชกา รประจ ำ ป ี  ตา มกระบวนกา รท ี ่ ก ำ หนดไว้                            
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชา ติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโคร งการสำ คัญ 
(รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand) จำนวน 6 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทท่ี 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภัก ดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ ซ่ึงสถาบันหลั กของชา ติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทาง
สันติวิธี 
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     2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา        
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
 2) แผนแม่บทท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
    110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร   
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่ อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21  
 3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิ ด -19 
(พ.ศ. 2564-2565) 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
     1. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่ อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีว ิตของคนให้เป็นกำลังหลั ก              
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21  

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะร ัฐมนตร ีได้ให ้ความเห็นชอบแผนการปฏิร ูปประเทศ (ฉบับปร ับปร ุง) และได้ประกาศ            
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที ่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง                   
2) ด้านการบร ิหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐ กิจ                     
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสา รสนเทศ        
9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิ ตและประพฤติ มิชอบ                   
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปร ับปร ุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบร ิหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย            
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤ ติมิชอบ 
(12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ   
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ก ิ จ กร รม Big Rock ด ้ า นกา รบร ิ ห าร รา ชการแผ ่ นด ิน  ปร ะกอบด ้ วย  5  ก ิ จ กร รม                  
ปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงไ ด้
ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มา  และรักษาไว้       
ซ่ึงคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพื ่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที ่ดีและมีเพียงเท่าที ่จำเป็น        
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำร งชีวิ ต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู    
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทา งเศรษฐ กิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้ งของการ พัฒนา         
ที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทา ง
ประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 77 
 

     11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต  และ
ประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ ดุลย พินิ จ
โดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครั ฐ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริ ต
เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤติ ม ิช อบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพื ่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา         
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพ  
ในการใช้ทร ัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริม        
ธรรมภิบาล ซ่ึงครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21    
ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ย ุทธศาสตร ์ชาติด้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลด             
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิด
อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถ ึงบร ิการที่มีคุณภาพมากขึ ้น  1.2 วัยเรียน/วัยร ุ่น มีความรู้          
และทักษะในศตวรรษที ่ 21 ครบถ้วน ร ู ้จ ักคิด ว ิเคราะห์ ร ักการเร ียนร ู ้  มีสำน ึกพลเมือง มีความกล้าหาญ             
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ าง มีปร ะสิ ทธิ ผล     
ตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำ คัญที่จ ะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปร ับตัวและเร ียนรู ้ส ิ ่งใหม่ตามพลวั ตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ         
ของตลาดแรงงานเพิ่มข ึ้น 1.4 มีคนไทยที ่มีความสามารถและผู ้เช ี ่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความม่ันคงในชีวิ ต       
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น  
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ    ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย มีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ร ะดับปฐมวัย 
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิร ูปที ่  2 การพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอนสู ่การเร ียนร ู ้ฐานสมรรถนะ            
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิร ูปที ่  3 การปฏิร ูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาคร ูและบุ คลา กร             
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
   ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเก่ียวข้องและสนับสนุน ในขั้นตอน     
ของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ร ะดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 
  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
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    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิร ูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้ร ับผิดชอบ ติดตาม     
ความคืบหน้าในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ        
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้ วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั ้นตอนที ่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐา น          
และตัวชี ้ว ัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะคร ูและบุคลากรทางการศึกษา        
ตามความต้องการจำเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และ      
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้  ความสามารถ      
และมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร 
อาทิ การร ่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษา และการนิเทศ
การศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั ้นตอนที ่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื ่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปร ับปร ุงใหม่        
และการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐ กิจ     
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็น   
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวา งรา กฐาน        
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ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตา มปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร ์การพัฒนา 10 ย ุทธศาสตร ์ โดยมี 6 ย ุทธศาสตร ์ตามกรอบยุทธศาสตร ์ช า ติ              
พ.ศ.2561-2580 และอีก 4 ย ุทธศาสตร์ที ่ เป ็นปัจจัยสนับสนุน ซึ ่งภารกิจสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 10 ย ุทธศาสตร์ ได้แก่ ย ุทธศาสตร์ที ่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ         
ทุนมนุษย ์ ย ุทธศาสตร์ที่  2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ย ุทธศาสตร์ที่  3) การสรา้ง        
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เพ่ือ    
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันค่ังและ
ยั ่งย ืน ย ุทธศาสตร ์ที ่ 6) การบริหารจ ัดการในภาคร ัฐ การป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล           
ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่  8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี ว ิจ ัย และนวัตกรรม ย ุทธศาสตร ์ที ่  9) การพัฒนาภาคเมือง และพื ้นที ่ เศรษฐกิจ               
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

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

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที ่  19 พฤศจ ิกายน พุทธศักราช 2562 เพื ่อเป็นแผนหลัก       
ของชาติที ่เป ็นกรอบทิศทาง การดำเนินการป้องกัน แจ ้งเตือน แก้ไข หร ือระงับยับย ั้งภัยคุกคาม เพื ่อธำรงไว้           
ซึ ่งความมั ่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด   16 นโยบาย 19 แผน ซ่ึงภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา         
มีส ่วนเกี ่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสร ิมสร ้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ               
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสรา้ง
ความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นปร ะมุข 
นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย        
แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภู มิคุ้ม กัน
ความมั ่นคงภายใน สอดร ับด้วย แผนที ่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที ่ 9) เสรมิสรา้ง         
ความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภั ยทุจริ ต  
และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ ไขปัญหา     
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
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 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร ่งด่วน ซึ ่งภารกิจภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยามีส่วนเกี ่ยวขอ้ง            
รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความม่ันคง   
และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที ่  3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ            
และวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซ่ือสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4      
การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ     
และความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ     
ของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบ
ปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลั กปร ะกัน    
ทางสังคม (9.4 สร ้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที ่ 10 การฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการร ักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียม   
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9       
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่  10 การพัฒนาระบบ  
การให้บริการประชาชน 

8. เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA)     
เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนาม
รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมา ยการ พัฒนา   
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนา      
ทีย่ั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเ ด็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่ ง ยืน โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่ งทรั พยา กร       
และสิ ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ ่งข ึ้นต่อการมีส ่วนร ่วมของทุกภาคส่วนซึ ่งจะต้องร่วมขับเคลื ่อน         
การพัฒนาที่ยั่งยืน 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 82 
 

   ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งย ืนในร ูปแบบ คณะกรรมการ        
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ง ยืน : กพย.      
เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเน ินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้ คณะกรรมการ       
เพ่ือ การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. กา ร เช ื ่ อมโย ง เป ้ า หมา ยกา รพ ัฒนา ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น ก ั บย ุ ทธศา สตร ์ ช าต ิ  แผนระด ั บท ี ่  2  
และแผนระดับที่ 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิงนโยบาย 
(นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง  ๆ : กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนา      
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3 .2  คณะอนุ กร รมกา ร เพ ื ่ อกา รพ ัฒนา ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น  เป ็ น กล ไก ในกา รแปลงน โยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย  
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสร ิมการพัฒนาที ่ย ั ่งย ื นตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการ     
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคน        
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
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   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร ้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร ็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีปร ะสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร ้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดแูล      
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่ มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้ น มีควา มพร้ อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ ่มจำนวนเยาวชนและผู ้ใหญ่ที ่มีท ักษะที ่ เก ี ่ยวข้ อง รวมถึงทักษะ          
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5  ขจ ัดความเหลี ่อมล้ำทางเพศด ้านการศึกษาและสร ้างหลักปร ะกัน                         
ว่ากลุ่มที่เปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชา ยและหญิ ง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที ่  4.7  สร ้างหลักประกันว่าผู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับความร ู ้และทักษะที ่จำเป็ น          
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถี ชีวิ ตที่ยั่ งยืน 
สิทธิมน ุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสร ิมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช ้ความร ุนแรง              
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส ่วนร ่วมของวัฒนธร รม            
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้ พิการ 
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีปร ะสิทธิผล
สำหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C  เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่ าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำ ลัง พัฒนา       
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีส่วนเก่ียวข้องกับเป้าหมายการ พัฒนา ที่ยั่ งยืน    
รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม   
และสนับสนุนโอกาสในการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิตและทุกรายเป้าหมายย่อย ( Target) ที ่กระทรวงศึกษาธิการ             
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี คุณภา พ 
พัฒนาระบบการบร ิหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที ่สอดคล้อง              
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กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชา ติ    
ย ึดหลักสำคัญในการจ ัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจ ัดการศึกษาเพื ่อปวงชน ( Education for All)         
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education)   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส ่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั ้งย ึดตามเป้าหมา ย         
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues ) 
อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของกา รกร ะจาย
รายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการ ศึกษา
แห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้ร ับการศึกษาและเร ียนร ู้ตลอดชีว ิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต                    
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที ่สอดคล้อง           
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื ่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเร ียนร ู้  และคุณธรรม จร ิยธรรม ร ู ้รักสามัคคี       
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ซ่ึงเก่ียวข้อง
กับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองร ะบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้ อง กัน    
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกา ะแ ก่ง ชายฝั่งทะเล        
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ                   
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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   ยุทธศาสตร์ ที ่  2 การผลิตและพัฒ นากำลัง คน การวิจัย และนวัตกรรม เพื ่อสร ้ า ง                     
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที ่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน       
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที ่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต            
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  ที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ ตรงตามความต้องการ          
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสร ิมการผลิตและพัฒนากำลังคนที ่ มี          
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลั กษณ ะ                
ที่   จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ ศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีว ิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถ            
จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้  สื่อตำราเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทาง การศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ      
ตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสร ิม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความร ู ้ความสามารถ          
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้      
ส ื ่อตำราเร ียน และสื่อการเร ียนร ู้ต ่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถ ึงแหล่งเรียนรู ้ได้          
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ที่ มีคุณภาพ                  
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถ ูกต้อง เป็นปัจจ ุบ ัน เพื ่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา                          
การติดตามประเมินและรายงานผล 
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   แนวทางการพัฒนา 1) เพิ ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข ้าถ ึงการศึกษาที ่มีคุณภาพ                          
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเ พียง          
ส ู ่การปฏิบัติ 3) การวิจ ัยเพื ่อพัฒนาองค์ความร ู ้และนวัตกรรมด้านการสร ้างเสร ิมคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตร                 
กับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภา พชี วิตที่ เป็น มิ ตร      
กับสิ ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความร ู ้  งานวิจ ัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสร ิมคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบร ิหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ       
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส ่วนร่วมในการจ ัดการศึกษาที ่ตอบสนองความต้องการ          
ของประชาชนและพื ้นที่  4)  กฎหมายและร ูปแบบการบริหารจัดการทร ัพยากรทางการศึกษารองร ับลักษณะ           
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่าง เต็มตาม
ศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปร ับปร ุงโครงสร ้างการบร ิหารจ ัดการศึกษา 2) เพิ ่มประสิทธิภาพ                     
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี ่ยวกับระบบการเงินเพื ่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
     หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครอง 
โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  
   T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
   R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
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   U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
   S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 
2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง

เดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ ่งเป็นร ูปแบบในการทำงาน    ที ่จะทำให้ครู บ ุคลากร          
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจ  ในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ดังน ั ้น จ ึงกำหนดนโยบายการจ ั ดการศึ กษา ของกร ะทรวงศ ึกษา ธิ การ ปีงบประมา ณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ใ ห้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลก   
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  
   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมร รถนะทั้ งด้ าน       
การจ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยภาษาและดิจ ิท ัล สามารถปร ับวิธ ีการเร ียนกา รสอนและการใช้ส ื ่อทันสมัย และมี              
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)   
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ เรียนรู้
ด ้วยดิจ ิท ัลแห่งชาติ ที ่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ท ันสมัยและเข้าถ ึงแหล่งเร ียน รู้                      
ได้อย ่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสิทธ ิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสร ิมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที ่ได้รับการปร ับปรุงเพื ่อกำหนดให้มีระบบบรหิาร       
และการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษา        
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จั งหวัดเป็นฐาน มีระบบการบรหิาร        
งานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปร ับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลพัธ์        
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้า ง
โอกาสให้กลุ ่มเป้าหมายได้เข ้าถ ึงการศึกษาที ่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ ่มอื ่น ๆ กระจายทร ัพยากรทั้งบุคลากร             
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. การนำกรอบค ุณว ุฒ ิ แห่ งช าต ิ National Qualifications Framework (NQF) และ     
กรอบคุณวุฒ ิอ้ างอ ิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู ่การปฏ ิบ ัติ          
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่ างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู ่การปฏิบัติเป็นร ูปธรรม  โดยหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง         
นำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   9 .  การศ ึ กษ า เพ ื ่ ออาช ีพและสร ้ า งข ีด ความสามารถในการแข ่ งข ันของประ เทศ  
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ ดี  
มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด ้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี ทันสมัยมาใช้      
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพิ ่มโอกาสและการเข ้ าถึ งการศึ กษ าที ่ม ี คุณภาพของกล ุ ่ มผ ู ้ด ้อย โ อ กา ส  
ทางการศึกษา และผ ู ้ เร ียนที ่ม ี ความต ้ องการจำเป็นพิเศษ  เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข ้าถ ึ งการศ ึ กษา  
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย        
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ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่า ง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้ เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข้อม ูล Big Data มุ ่งพัฒนา การจ ัด เก็ บข ้อมู ลอย่ าง เป ็นร ะบบและไม่ ซ ้ำ ซ ้ อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ข ับเคลื ่อนศูนย์ ความ เป็ นเลิ ศทาง การอาช ีวศึกษ า ( Excellent Center) สนับสนุน          
กา รดำ เน ิ น งา นของศ ูน ย ์ ความเป ็น เล ิศทางการอาช ีวศ ึกษา  ( Excellent Center) ตา มควา มเป ็ นเลิศ                     
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนา คต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาช ีพ ส่งเสร ิมการจัดการศึกษาที ่ เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ เรยีน         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้ มี คุณภา พ   
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้ร ับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ           
เต็มตามศักยภาพต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ สังคม  
ผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการ ศึกษาให้ผู้ ที่ มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียร ติ ศั กด์ิศรี     
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และป้องกันจา กภั ย คุกคา ม       

ในชีว ิตร ูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเร ียน คร ูและบุคลากร           
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง  ๆเช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม 
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเก่ียวกับร่างกาย จิตใจ 
และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร ่งพัฒนาบรรจุตัวชี ้ว ัดเร ื่องความปลอดภัยให้อย ู ่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่า งชั ด เจน    
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ ว ิจ ัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้กอ่น          
การประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   
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   2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้ เรียนสร้างความรู้ ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้า ด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้น  
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ เรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ ่งพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอนประวัติศาสตร ์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรม ให้มี           
ความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวั ติศา สตร์ของท้องถิ่น        
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ   
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร      
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน 
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น แบบโมดูล (Modular System)           
ที ่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เช ื ่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ        
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ  

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาน ศึกษา     
ของสถานศึกษาในพื ้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้เก่ียวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่ มีอายุ ต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับ   

การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่ วมงาน       
กับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนดตำแหน่ง 
(ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้ างความพร้ อม       
ในด้านดิจิทัลและด้านอ่ืน ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภา ครั ฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิ ตกำ ลังคน    

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill,   

Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชี พ ในรูปแบบ    
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ที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ    ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 4.3 จ ัดตั ้งศูนย ์ให้คำปร ึกษาการจ ัดตั้งธ ุรกิจ (ศูนย ์ Start up) ภายใต้ศูนย ์พัฒนาอาชีพและ         
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้ เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทัง้ภาครัฐและเอกชน     
ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื ่อสนับสนุนช่างพันธุ ์  R อาชีวะซ่อมทั ่วไทย โดยการนำร ่อง              
ผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ      

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้     
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวั ติ ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน 

“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จ ั ดทำ กฎหมา ยลำด ั บรองและแผนกา รศ ึ กษาแห ่งชาต ิ เพ ื ่ อ รองร ับพระร าชบัญญัติ                  

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 

                วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 4 .  ปร ั บปร ุ ง ร ะบบบร ิ ห า ร จ ั ดกา รการศ ึ กษา ให ้ม ี ป ร ะส ิ ทธ ิ ภ า พในการ ใช ้ ทร ั พย ากร  
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเก่ียวกับความม่ันคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความร ู ้  สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจ ัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์               
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบร ิหารจ ัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน            
การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)   
  
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (5 แผนงาน)     
    5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา (6 แผนงาน) 

12. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ 
    การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. พันธกิจ 
   2.1 ส่งเสร ิมสนับสนุนการบร ิหารและจ ัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา  
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา อย่างทั่วถึ ง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   2.4 ส่งเสร ิ มสน ั บสนุ นกา รพัฒนาร ะบบกา รบร ิห าร งา นบ ุ คคลและพ ัฒนา สมร รถ นะ             
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. ค่านิยม  TEAMWINS 
 T =  Teamwork การทำงานเป็นทีม 
 E =  Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
 A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  
 M  =  Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซ่ือสัตย์ 
 W  =  Willful ความมุ่งม่ันต้ังใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
 I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 N   =  Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  
 S   =  Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 4. เป้าประสงค์รวม 
    4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม 
 หลักธรรมาภิบาล 
 4.2 ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4.4 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
5. เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity 
& Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า  85 
คะแนน 

 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น (สช.)  

ร้อยละ 51 
 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

*4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพ่ิมขึ้น 
(กศน.) 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้น
ไป (กศน.)  

ร้อยละ 80 
 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

*6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 ครั้ง 

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 

*7. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(สอ./สช./สคบศ./กศน.)  

ร้อยละ 85 

 

 
 
 
 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.  
   ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคง   

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความม่ันคงในแต่ละบริบท 
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2. พัฒนากำลังคน การวิจัย  
เพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการ
แข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง  
และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้าง 
ความม่ันคงในแต่ละบริบท  

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
สมรรถนะที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
และการแข่งขันของประเทศ   

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล
ชุมชน) 

2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

3. หน่วยงาน/สถานศึกษามี
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น 
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ
ที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ   
ความเป็นพลเมือง 

7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษา
แม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ
ภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้       
ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการ
ใช้งาน 
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ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับ 
ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ      
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี      

ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม 
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
 วิสัยทัศน์  
 บูรณาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยน้อมนําพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา   
และคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือคุณภาพการศึกษาตลอดช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 
 1. ส ่งเสร ิม สนับสนุนการบร ิหารและการจ ัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาค อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ส ่งเสร ิม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ในการเข ้าถึงการศึกษา อย่างทั่วถึง       
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากร ทางการศึกษาที่ส่งผล      
ต่อการพัฒนาทักษะที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม 
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 2. การพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ ตอนบน ๒ 
อย่างมีคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จําเป็น ในศตวรรษที่ 21 
 3. ข ้าราชการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน และสมรรถนะวิชาชีพ          
ในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 5. หน่วยงานทางการศึกษามีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม  
  กลยุทธ์ 

 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก ของชาติตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมนํา เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐ กิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดําริ 
  1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้/
วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชน
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย คุกคามรูปแบบใหม่ 
(ยาเสพติด , ภัยไซเบอร์ , ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง หลักคิด และทัศนคติ       
ที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 ประเด ็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื ่อสร้าง       
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในพ้ืนที่ และภูมิภาค (อาทิ 
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล ชุมชน) 
  2.2 ส ่งเสร ิมการวิจัย และนวัตกรรม และการบริหารจ ัดการศึกษา และพัฒนา บุคลากรวิจัย        
ทางการศึกษา 
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 ประเด ็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช ่วงวัย การสร้างสังคม            
แห่งการเรียนรู้และมีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  กลยุทธ์ 
  3.1 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
  3.2 พัฒนาทักษะการเร ียนรู ้ท ุกช่วงวัย และสมรรถนะที ่จ ํา เป็นของผู้ เรียน คร ู และบุคลากร        
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  3.3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด ็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที ่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม         
ทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  4.1 ส ่งเสร ิม โอกาสทางการศึกษาให้ผ ู ้เร ียนสามารถเข้าถ ึงโอกาสทางการเรียน ที ่มีคุณภาพ          
ได้อย่างหลากหลายครอบคลุมพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  5.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร จัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  6.1 ส่งเสร ิมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้ในการบร ิหารราชการ/ บรกิาร
ประชาชน 
  6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของภาคให้เป็นเอกภาพ เชื ่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน       
และทันต่อการใช้งาน 
  6.3 สร้างนวัตกรรมการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
  6.4 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ เฝ้าระวัง และติดตาม พฤติกรรมเสี่ย ง      
การทุจริต 
  6.5 ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา 
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 ทิศทางในการพัฒนาร่วมกันในระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยจังหวัดพะเยากำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
“เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซ่ึงจะพัฒนา จังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรั บคนทุกกลุ่ ม    
ในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์ และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นฐานของการสนับสนุน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่า งยั่งยืน 
ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่  
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง  
  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   1. พัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการวิจัยเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตทางการเกษตร  
   2. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
   3. ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
   4. ส่งเสริม และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
   แผนงานที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเป็น เกษตรมูลค่าสูง  
   แผนงานที่ 2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรคุณภาพอย่าง ครบวงจร  
   แผนงานที่ 3 บูรณาการเสริมสร้าง ความม่ันคงทางอาหาร  
   แผนงานที่ 4 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
  แนวทางการพัฒนาดังนี้  
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
   2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  
   3. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร  
   4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว  
   5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว  
   6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
   แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์/ศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประเพณี/ วิถีชีวิต/เกษตร/พำนักระยะยาว) 
   แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สุขภาพ/ความงาม/แพทย์แผนไทย) 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   1. พัฒนาเมือง โครงสร ้างพื ้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื ่อรองร ับการค้า         
การลงทุน 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 102 
 

   2. พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วย เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ 

   3. ส่งเสร ิมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจ       
เพ่ือสังคม ให้มีศักยภาพโดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

   4. ส่งเสร ิมและพัฒนาสินค้า Life Style / OTOP/ผลิตภัณฑ์ช ุมชน / ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหัตถอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ 

   5. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่ 
   6. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
   7. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเสริมสร้างการค้าการลงทุน

ระหว่างกัน 
   แผนงานที่ 1 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการค้า การลงทุน 
   แผนงานที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
   แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง  
  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   1. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน  
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  
   3. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ มีรายได้ 
   4. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกช่วงวัยให้มีความรู้ มีทักษะ อาชีพ รายได้ ได้รับสวัสดิการ  
และความปลอดภัย  
  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้มี
งานทำ มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
   6. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เป็นเมืองแห่ง Smart City  
   7. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   8. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน  
   9. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่  
   10. การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
    แผนงานที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
    แผนงานที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
     - เด็ก / เยาวชน 
     - ผู้มีรายได้น้อย / ผู้ด้อยโอกาส 
     - แรงงาน (Up-skill / Re-skill) 
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     - ผู้สูงอายุ 
    แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนาดังนี้  
   1. ส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร  
   2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ต่าง ๆ  
   3. การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเยาวชน/ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ฯลฯ  
   4. ส่งเสร ิมการอนุร ักษ์ ฟื ้นฟู ทร ัพยากรธรรมชาติและ  สิ ่งแวดล้อม และความหลากหลาย     
ทางชีวภาพ  
   5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
   6. สร ้างและส่งเสร ิมการมีส ่วนร ่วมของเคร ือข ่ายการ  อนุร ักษ์ ฟื ้นฟูทร ัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  
   7. ส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ การเกษตร  
   8. การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
   9. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
   10. การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  
   11. แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่ต้นน้ำ  
   12. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
   13. ประสานการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในการอุปโภค บริโภค  
   14. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร  
   15. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการนำผลผลิต วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากพืช 
และสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน  
   16. ส่งเสริมการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร  
   17. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพ่ือลดการ เผาป่าในพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ ต่าง ๆ 
และลดการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ 
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15. อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดต้ังขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ 11 ให้มีสำน ักงานศึกษาธิการจ ังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธกิาร        
เพื ่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี ่ยวกับการบร ิหารและการจ ัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด        
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ร ับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริ หารราชการเชิงย ุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบั ติง าน ราชการ                      
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
  (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  (3) ส ั ่งการ กำกับ ดูแล เร ่งร ัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ             
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
  (4) จ ัดระบบ ส่งเสร ิม และประสานงานเคร ือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจ ิทัล            
เพ่ือการศึกษา 
  (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  (6) ดำเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเก่ียวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
  (8) ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
  (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

16. ผลการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษา 

- นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายแม่บท
ในการบริหารและจัดการศึกษา  
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือลด 
ค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้อัตราการออกกลางคัน 
ของนักเรียนลดลงและอัตราการเรียนต่อสูงขึ้น 
- มีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
และพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนา
จังหวัด  
- มีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบ                 
ความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS AC BIMSTEC 
ACMECS และ CLMVT ส่งผลให้จังหวัดต้องผลิต และ
พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การตลาด 
และฐานผลิตร่วม สามารถสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ 
เนื่องจากมีกว๊านพะเยาซ่ึงเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่มี
พ้ืนที่เป็นอันดับหนึ่ง ของภาคเหนือตอนบนและเป็นอันดับ
สามของประเทศ 
- จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เนื่องจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์  
ที่มีวิวัฒนาการอย่างยาวนานและต่อเนื่อง และมี                  
ความโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นต้นทุนในการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ของจังหวัด 
- รัฐมีนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งเสริม                    
การเชื่อมโยงเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริการ และ            
การเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา 

- รายได้ประชากรต่อหัวต่อปี 78,974 บาท อยู่ในลำดับ
ที่ 13 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 60 ของประเทศ            
ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ว่ารายได้ของประชากรยังต่ำ 
 - ความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่ม
ประชาชนมีผลต่อโอกาสการเข้าถึงการบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพแต่กต่างกัน 
- โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปอัตราการเกิดลดลงตัว
ป้อนการศึกษาน้อยลง ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
- จังหวัดพะเยามีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
- รัฐบาลส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนยังไม่มากเท่าที่ควร 
- การยุบเลิกหน่วยงานทางการศึกษาระดับอำเภอ 
ส่งผลให้ขาดการประสานและบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในระดับอำเภอ 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 
- กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ 
บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจำกัดในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเอกชนกับภาคส่วนต่างๆ  
ด้วยกลไกประชารัฐ 
- กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เกิดการเลียนแบบ        
ที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องวิถีวัฒนธรรมล้านนา 
- วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- รัฐมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการด้วยกลไก
ประชารัฐ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม              
มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยาเป็นเมืองสงบมีปัญหาสังคมน้อย (สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา" หรือ สทพ. (LDI) จัดให้เมืองพะเยา
เป็นเมืองน่าอยู่ อันดับ 6 ของประเทศ) 
- สถานศึกษาสามารถให้บริการทางการศึกษาได้  อย่าง
ทั่วถึง รองรับทุกกลุ่มประชากร  เนื่องจากมีสถานศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท ตามความสนใจ ของผู้เรียน 
กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด 
- มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง            
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
เนื่องจากเทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ 
- ครูยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนยังสอนเน้น                      
การท่องจำมากว่าการสอนให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ 
- ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนเป็นจำนวน
มากส่งผลให้สอนได้ไม่เต็มที่ 
- ผู้บริหารและครูขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- ผู้บริหารบางส่วนมีทักษะทางวิชาการน้อย 
- ผู้ปกครองนิยมให้บุตรหลานเรียนต่อในสายสามัญ
มากกว่าในสายอาชีพ 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยยังขาดความเข้มแข็ง 
เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการเฉพาะ 
- เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการ
พิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
และการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เนื่องจากขาด
รูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
- การผลิตกำลังคนไม่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน เนื่องจาก
สถานศึกษาขาดการปรับตัว ขาดครู คณาจารย์ผู้สอน 
และสื่อการสอนในสาขาที่ตลาดต้องการ 
- ผู้เรียนทุกระดับยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดวิจารณญาณใน    
การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสม 
- การขาดแคลนครู คณาจารย์ และบุคลากรในบาง
สาขา 

 - สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพได้ 

 

 

17. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.  2560 
 15.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
 (1) เป้าหมาย  

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การปร ับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นย ่อย 1.2 การบูรณาการเรื ่อง         
ความซื ่อสัตย ์ ว ิน ัย คุณธรรม จร ิยธรรม ในการจ ัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4 การปลูกฝังคา่นิยม        
และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)  

(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ประเด็นย่อย 2.1 ช่วงการต้ังครรภ์/ ปฐมวัย 2.2 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3 ช่วงวัยแรงงาน 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ)   
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(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 (ประเด็น
ย่อย 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 

(3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพ่ิมประสิ ทธิ ภา พระบบ
บริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6 การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผล ต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์”ด้วย 8 กลยุทธ์ ได้แก่  
1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ        องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและพัฒนาทั กษะ
การเร ียนร ู ้ท ี ่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชี ว ิตที ่ เท ่า ทันและสามารถอยู ่ร ่วมในสังคมศตวรรษ ที ่  21                      
4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศและสมรรถนะ
ที ่จำเป็นของผู้ เรียน คร ู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที ่ 21  6) บูรณาการจ ัดกระบวนการเรียนรู้               
ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 
7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
และ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง) 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(2.1) การร ักษาความสงบภายในประเทศ (ประเด็นย่อย 1.3 การพัฒนาและเสริมสรา้ง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป็นประมุขที ่มีเสถ ียรภาพและมีธรรมาภิบาล              
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน    

(2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง (ประเด็นย่อย 2.2 การติดตาม        
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 2.3 การสร้างความปลอดภั ย และความสันติ       
อย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)  

(2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (ประเด็นย่อย 4.3 การร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ “ด้านความม่ันคง” ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝังค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
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สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการ ศึกษา       
ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใ ต้ และ    
เขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้ อง กัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 4) พัฒนา
ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ  เพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา  

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น   
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   

(2.1) โครงสร ้างพื ้นฐาน เช ื ่อมไทย เชื ่อมโลก (ประเด็นย ่อย 4.3 เพิ ่มพื ้นที ่และเมือง
เศรษฐกิจ) (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (ประเด็นย่อย 5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริย ะ 
วางรากฐาน การศึกษาทั ้งใน ระบบและนอกระบบให ้ก ับ เยาวชนร ุ ่น ใหม่ ให ้ม ีท ักษะและจ ิ ตวิญญา ณ                        
ในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ 
ประเด็นย ุทธศาสตร์ “พัฒนากำลังคน การวิจ ัย เพื ่อสร้างความสามารถในการแข่งข ันของประเทศ” สามารถ       
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่   
1) การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา (ดิจิทัล
ชุมชน)  2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ   
 (1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
 (1.4) เพิ ่มข ีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพ ัฒนา การพึ ่งพาตนเองและ                 
การจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
 (2.1) การลดความเหลื ่อมล้ำ สร ้างความเป็ นธรรมในทุ กมิติ (ประเด็นย ่อย 1.7 สร ้าง              
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้ มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ ด้อย 
โอกาส)  
 (2.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (ประเด็นย่อย 
2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนา พ้ืนที่      
และชุมชนท้องถิ่น  
 (4) การเพิ ่มข ีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนา การพึ ่งพาตนเองและ         
การจ ัดการตนเอง (ประเด็นย ่อย 4.1 ส่ งเสร ิมการปร ับพฤติกรรมในระดับคร ัวเร ือนให้มีข ีดความสามารถ              
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้
ของครัวเรือน   
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่ 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่ มี คุณภาพ  
ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน ์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทร ัพยากรธรรมชาติ ส ิ ่งแวดลอ้ม      
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน ์เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ (ประเด็นย ่อย 6.1 ส่งเสร ิมคุณลักษณะ      
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย)   
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริม
กิจกรรมสร ้างความร ู้  ความเข้าใจ และ    ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ           
มีส่วนร่วม 
  6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 (1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    (1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
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 (2.1) ภาคร ัฐที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย ์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ         
อย ่างสะดวก รวดเร ็ว โปร ่งใส (ประเด็นย ่อย 1.2 ภาคร ัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บร ิการสาธารณะต่าง ๆ            
ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)    
 (2.2) ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมีย ุทธศาสตร ์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื ่อมโยง        
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื ้นที่  (ประเด็นย่อย 2.1 ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ)    
 (2 .3) ภาคร ัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสร ิมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วน         
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ประเด็นย่อย 3.1 ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม)   
 (2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย (ประเด็นย่อย 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยื ดหยุ่น กับบริ บท      
การพัฒนาประเทศ 4.2 พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)   
 (2.5) บุคลากรภาคร ัฐเป็นคนดีและเก่ ง ย ึดหลักคุณธรรม จร ิยธรรม มีจ ิตสำนึ ก                  
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ (ประเด็นย่อย 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่ มีความคล่อง ตัว       
ย ึดระบบคุณธรรม 5.2 บุคลากรภาคร ัฐย ึดค่าน ิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา           
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)     
 (2.6) ภาคร ัฐมีความโปร ่งใส ปลอดการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นย ่อย 6.2 
บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต)  
 (2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น (ประเด็นย่อย 
7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ) 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ 
ประเด็นย ุทธศาสตร ์ “พัฒนาระบบบร ิหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ”สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย            
ของย ุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาครัฐ” ด้วย 7 กลยุทธ์  ได้แก่           
1) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ /บริการประชาชน  2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และทันต่อ
การใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ 
รวมทั ้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร ่งร ัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ         
และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนา
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤ ติกรรมเสี่ยง    
การทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 112 
 

 

 

2.2 แผนระดับที่ 2  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (1) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นท่ี 1  
คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น ของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิ ผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบร ิหาร  การจัด  

การศึกษาเพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนได้รับการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21            
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดรับ  
กับเป้าหมายในแผนแม่บทที ่ 12 การพัฒนาการเร ียนรู ้ โดยพัฒนาการจ ัดการศึกษาที ่บ ูรณาการองค์ความรู้          
แบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการ ณ์ตรง   
จากการลงมือปฏิบัติ และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทั กษะชีวิ ตที่ เท่า ทัน      
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  3.1 การปฏิร ูปกระบวนการเร ียนร ู ้ท ี ่ตอบสนองต่อ                          
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

• แนวทางการพ ัฒ นา  :  กา รปฏ ิ ร ู ปกร ะบวนกา รเร ียน ร ู ้ ท ี ่ ตอบสนองต่อ                                
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1.1) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ (1.2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน    
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต (1.4) พัฒนาระบบการ เรี ยนรู้           
ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 

2)  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท 
“คร ูย ุคใหม่” ให้เป ็น “ผู ้อำนวยการการเร ียนรู้” (2.2) ปร ับระบบการพัฒนาคร ู ตั ้งแต่การดึงดูด คัดสรร                    
ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม     
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ  
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3) เพิ ่มประสิทธิภาพระบบบร ิหารจ ัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ได้แก่       
(3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจั ดกา ร ศึกษา ให้ มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา)  

4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที ่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิท ัลและดิจิทัล
แพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (4.5 ) พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรยีนรู้ดิจิทัลท่ีมีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
คนไทยได้ร ับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนร ู ้ และทักษะ          

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้        

ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 โดยมีเป้าหมายส่งเสร ิมและจ ัดการศึกษาทั ้งในระบบ นอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะความร ู ้ด ้านดิจ ิท ัล และส่งเสร ิมคุณธรรม             
และจริยธรรมและความเป็นพลเมืองให้กับผู้ เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสร้างเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21  และสร้าง
แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
   (2) แผนแม่บทท่ี 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นท่ี 1  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ ่มข ึ ้น ได้ร ับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั ้งด้านร ่างกาย 

สติป ัญญาและคุณธรรม จร ิยธรรม เป็นผู้ที ่มีความร ู้  และทักษะในศตวรรษที่ 21 ร ักการเรียนรู ้อย ่างต่อเน ื่อง         
ตลอดชีวิต  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภา พคน

ตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม ในสังคม
ศตวรรษที่ 21  
   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     แผนย่อยท่ี 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  

• แนวทางการพัฒนา  
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3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย
ทุกด้าน 

• เป้าหมายของแผนงานย่อย  
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กตั ้งแต่       

ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  
     แผนย่อยท่ี 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาทักษะที ่สอดร ับกับทักษะในศตวรรษที ่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิ ด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์  การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

• เป้าหมายของแผนย่อย  

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิ เคราะห์     
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร    
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ 
โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียน         
การสอนภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน  

แผนย่อยท่ี 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย      

1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในควา มสำ คัญ        

ที ่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปร ับตัวและเร ียนรู ้ส ิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร ้างอาชีพ และ          
ความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพวัยแรงงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมาย รวมทั้งมี
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การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูง       
ตามความต้องการของตลาดงาน  

แผนย่อยท่ี 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลัง

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ   

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชี วิ ต เรียนรู้ พัฒนา  

ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย   
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื่อนการส่งเสร ิมศักยภาพ

ผู้สูงอายุ โดยการผลิตผู้ ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพ  มีรายได้ รวมทั้งจัดและส่ งเสริ ม    
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางกาย จิต สมองให้พ่ึงพาตนเองได้  
 
 
 
 
 
 (3) แผนแม่บทท่ี 10 ประเด็น การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายระดับประเด็นท่ี 1  
คนไทยมีคุณธร รม จร ิยธรรม ค่าน ิยมที ่ดีงา ม และมีความร ัก และภ ูม ิใ จ                  

ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีว ิต สังคม ไทยมีความสุข          
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นการปรับ เปลี่ยน

ค่านิยมและวัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนัก เรี ยน    
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และบูรณาการความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรี ยนกา รสอน         
ในสถานศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

3.2 แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 10 
แผนย่อยท่ี 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
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• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
2) บูรณาการเร ื ่องความซื ่ อสัตย ์ ว ิน ัย คุณธรรม จร ิยธรรม และด้านสิ ่งแวดล ้อม             

ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา, จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

4) ปลูกฝังค่าน ิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ช ุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เปน็ฐาน        
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยเป็นมนุษย ์ที ่สมบูรณ์ มีความพร ้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล               

ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการปลูกฝัง คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเ มือง  
และส่งเสร ิมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ น ักเรียน น ักศึกษา และประเมินคุณธรรม จร ิยธรรม         
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย  

(4) แผนแม่บทท่ี 1 ประเด็น ความมั่นคง  (รอง) 
4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นท่ี 2  
ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนประเด็นความมั่นคง       

โดยการปลูกฝังค่าน ิยมและหลักคิดที่ถ ูกต้อง เพื ่อเสร ิมสร ้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางตามพระราชดำริด้านการศึกษา ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภา พและ
พัฒนาสมรรถนะการเร ียนร ู้/ว ิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่ พิเศษ       
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) และพัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)      

4.2 แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 1 
แผนย่อยท่ี 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ   

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
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เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์
เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์
ในเชิงสร ้างสรรค์ น ้อมนำและเผยแพร ่ศาสตร์พระราชาหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิม   
พระเกียรติและพระราชกรณีย์กิจอย่างสม่ำเสมอ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบัน

ศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการร ักษาความสงบ

ภายในประเทศ โดยการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ        
ในระดับพื ้นที่  และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั ่วประเทศ และส่งเสร ิมงานโครงการ         
ตามพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์  

แผนย่อยที ่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่ม ีผลกระทบต ่อความม ั ่ นคง           
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย 
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์  
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้า

มนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จัดกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข และอบรมพัฒนาการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการสูบบุ หรี่
และการบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   

(5) แผนแม่บทท่ี 17 ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนประเด็นความเสมอภาค           
และหลักประกันทางสังคม โดยการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย    
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

5.2 แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 17  
แผนย่อยท่ี 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสุขภาพ  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   
1) ขยายฐานความคุ ้มครองทางสังคม โดยการจ ัดโครงข่ายการคุ ้มครองทางสังคมสำหรับ

ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางได้ร ับการคุ้มครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการ โดยมีการสนับสนุนค่าใช้ จ่าย

ทางการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรั บเ ด็กที่ มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรั บ เด็ก    
และเยาวชนในถิ ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษาหนึ ่งอำเภอหนึ่ งทุน และทุน การศึกษาสภาวะ               
เด็กยากลำบาก 

(6) แผนแม่บทท่ี 18 ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน (รอง) 
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็น   
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนประเด็นการเติบโต      

อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 18   
แผนย่อยที่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
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ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภา พชีวิ ตที่ ดี  
ของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือ      
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ   

• เป้าหมายของแผนย่อย        
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนทั ศน์     

เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย ส่งเสร ิมกิจกรรมสร ้างความร ู ้  ความเข้าใจ ความตระหนักในการจ ัดการคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส ่วนร่วม  การส่งเสริมเยาวชนร ักสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเร ียนร ู้การรับมือ     
ปัญหาวิกฤติ ฝุ่นละอง PM 2.5 ในสถานศึกษา และสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์     
ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพ้ืนที่นำร่องของกระทรวง ศึกษาธิการ 

(7) แผนแม่บทท่ี 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นท่ี 1  
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการประเด็นการบริ การ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภา พ     
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาค ส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เร่งรัด ปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงสร้าง
และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
และขีดสมรรถนะองค์กร พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง 
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพ่ือยกร ะดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

(7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 20  
แผนย่อยท่ี 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
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3) ปร ับวิธ ีการทำงา น เพื ่อสนับสนุนการพัฒนา บร ิ การภา คร ัฐที ่ ม ีค ุณ ค่า                
และได้มาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อน การพัฒนาบร ิการ

ประชาชนโดยการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
การเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้บร ิการประชาชนของศูนย ์บร ิการประชาชนของกระทรวง ศึกษาธิการ  1579              
การสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนย่อยท่ี 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะ

สูง”  
2) กำหนดนโยบายและการบร ิหารจ ัดการที ่ตั ้งอย ู ่บนข้อมูลและหล ักฐา น            

เชิงประจักษ์  
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรา้งองค์การและออกแบบระบบการบรหิารงานใหม่

ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบ

บร ิหารงานภาคร ัฐ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจ ังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ 
เชื ่อมโยงกัน เป็นปัจจุบ ัน และทันต่อการใช้งาน และปรับปร ุง  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี         
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

แผนย่อยท่ี 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ปร ับปร ุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มี

มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรมอย่างแท้จริง  
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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• เป้าหมายของแผนย่อย  
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม     

มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการสร้างและพัฒนา 

บุคลากรภาครัฐ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้วยหลักสูตร
และรูปแบบที่หลากหลาย  

(9) แผนแม่บทท่ี 21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (รอง) 
(9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายระดับประเด็น  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการในประเด็น          
การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาเคร ือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม         
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

(9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 21 
แผนย่อยที่ 3.1  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  

1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  

2) ส่งเสร ิมการปฏิบัติหน ้าที ่ของข้าราชการและเจ ้าหน้าที่ของร ัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบั ติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  

(10) แผนแม่บทท่ี 22  ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  (รอง) 
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(10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นท่ี 1  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเที ยม

และเป็นธรรม  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการประเด็น กฎหมาย และ

กระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมา ะสมกับ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง  

(10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 22   

แผนย่อยท่ี 3.1 การพัฒนากฎหมาย   

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   

1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง  ๆให้สอดคล้องกับบริบท

และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ   

2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม   

3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย  

4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย    

ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการพัฒนากฎหมาย        

โดยทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
(11) แผนแม่บทท่ี 23 ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 

(11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายระดับประเด็นท่ี 1  
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเน ินการขับเคลื ่อนการประเด็น การวิจัย      
และพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่แ ละภู มิภาค      
และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา  

(11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 23 
แผนย่อยท่ี 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย     
2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ       

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและนวั ตกรรม

ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิจัย
ด้านผู้เรียน ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ 

(12) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 
2564 – 2565  

(12.1) เป้าหมาย  
(1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้ รับการดูแลอย่างทั่วถึง (3 ) 

เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
(12.2) แนวทางการพัฒนา  

(1) การเสร ิม สร ้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ ( Local 
Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีว ิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ ( Human Capital)          
(3.1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ 

(12.3) การบรรลุค่าเป้าหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการการส่งเสริมเวที

และประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอา ชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน  

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพื ่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา          
มุ ่งความเป็นเลิศและสร้างข ีดความสามารถในการแข่งข ันของประเทศ ปร ับปรุงระบบการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ          
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ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิ บาล 
ซ่ึงครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21      
ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ย ุทธศาสตร ์ชาติด้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ข้อ 4.1 การลด       
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม      
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชา ติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ วงช ี วิ ต               
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่ มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น          
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ  ที่จะพัฒนาตน เอง        
ให้เต็มศักยภาพ สามารถปร ับตัวและเร ียนร ู ้ส ิ ่งใหม่ตา มพลวั ตของ โครงสร ้างอาช ีพและควา มต้ องกา ร                   
ของตลาดแรงงานเพิ่มข ึ้น 1.4 มีคนไทยที ่มีความสามารถและผู ้เช ี ่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความม่ันคงในชีวิ ต      
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า เพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษา    
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้า เป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย (หน่วย
รับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 125 
 

   ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอน      
ของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย (กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) เด็กปฐมวัยช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน  และนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบ
การศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาค 
ตามศักยภาพและความถนัด 
 ตัวชี ้ว ัด (1) อัตราการเข้าเร ียนสุทธิ (Net  Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเร ียน ไม่น ้อยกว่า      
ร ้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น ้อยกว่าร้อยละ 90            
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
ในปี 2565 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลก
ยุคใหม่ ร ู้ เท ่าทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ ต่ืนร ู้  มีความร ับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ          
(2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะ   
ในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจั ดกา รเรียนรู้         
มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี
ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน  
 ตัวชี้วัด (3) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนแบบถั กทอควา มรู้  ทักษะ    
เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้า ด้วยกัน แบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา (4) ระบบการประเมิน
ผลลัพธ์ผู้ เรียนมีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล (personalized learning) และสามารถ
สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ 
มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร สถาบันการศึกษา  
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
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   เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
    ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอา ชีว ศึกษาฯ 
และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น (6) มีการปรับปรุงระบบ
กลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยนำผลการประเมินสมรรถนะเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง)   
 เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
 (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์  
 (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ ซ่ึง   
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
   (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน    
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย (รอง) 
    เป้าประสงค์ เพื ่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที ่จำเป็น        
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
     กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
     (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรง ชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพื ่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล ร ักษาและฟื้นฟู       
อย ่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ย ั่งยืน  เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริ หา รจั ดการ
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนตา มแนวทาง     
ประชารัฐ  
    กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
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   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี ่ยวกับการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการ        
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ ดุลย พินิจ
โดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครั ฐ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริ ต
เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
 กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย   
5 กิจกรรมปฏิรูป 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
   (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์  

  1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม  
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ งที่ มีทั กษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้ าถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้   
  1.3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการ ใช้นวัตกรรมที่ เข ้มข ้นมากขึ้น สร ้างความเขม้แข็ง         
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ   
  1.4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนั บสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
  1.5) เพื ่อให้การบร ิหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร ่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน       
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  1.6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือร องรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
 2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 2.2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
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 2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่ เป ็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2.6)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
   3.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

3.1.1) เป้าหมายระด ับยุ ทธศาสตร์  (1) คนไทยส่วนใหญ ่ม ีท ั ศนคต ิและพฤติ กร รม                  
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น (2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น (3) คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1.2) แนวทางการพัฒนา  
 (1) ปร ับเปลี ่ยนค่าน ิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีว ิน ัย จ ิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย (1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ  
 (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีท ักษะความร ู ้  และความสามารถในการดำรงชีวิต           
อย่างมีคุณค่า โดย (2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (2.2) พัฒนา
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ ชีวิ ต
ที ่พร ้อมเข ้าสู ่ตลาดแรงงาน (2.3) ส ่งเสร ิมแรงงานให้มีความร ู้และทักษะในการประกอบอาชีพที ่เป ็นไปตาม         
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (3.6) จัดทำสื่อการเรี ยนรู้    
ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสามารถ เข้า ถึง ได้ ง่าย 
สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิ งส ร้ างสรร ค์     
และมีชีวิต 
 4) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม (รอง) 

4.1 เป้าหมายระด ับยุทธศาสตร์  (2) เพิ ่มโอกาสการเข ้าถ ึงบริการพื ้นฐานทางสังคม         
ของภาครัฐ (3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและไ ด้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

4.2 แนวทางการพัฒนา  (1) เพิ ่มโอกาสให้กับกลุ ่มเป้าหมายประชากร ร ้อยละ 40          
ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่ มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา    
ที ่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที ่ด้อยโอกาสทางการ ศึกษาอย่างต่อเน ื ่อง   โดยไม่ถ ูกจำกัดศักยภาพ                        
จากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุ ข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย (2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อให้ช ุมชนสามารถพึ ่งพาตนเองได้          
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โดย (3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึ กอาชี พ
ชุมชน 
 5) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (รอง) 
 5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  (3) สร้างคุณภาพสิ ่งแวดล้อมที่ ดี  ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
 5 . 2 )  แนวทางการพ ัฒ นา  (4)  ส ่ ง เส ร ิ มกา รผล ิ ตและกา รบร ิ โ ภค ท ี ่ เป ็นมิตร 
กับสิ ่งแวดล้อม (4.4) สร ้างแรงจ ูงใจเพื ่อให้เกิ ดการปร ับเปลี ่ยนไปสู ่การบร ิโภคที ่ย ั ่งย ืน สร ้างความตระหน ักรู้  
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 6) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง ค่ัง และ
ย่ังยืน (รอง)  
 6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ (2) ส ังคมมีความสมานฉันท์ ผ ู ้ เห ็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง (3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
 6.2) แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรง
ไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ (1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสร ิมสร ้างความร ู้ความเขา้ใจ          
ของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (1.3) ป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรง      
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 7) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิช อบ และ    
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
 7.1) เป้าหมายระด ับยุทธศาสตร์  (1) ลดสัดส่วนค่าใช ้จ ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจ ัดการและการให้บริการของภาคร ัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ ธุรกิจของประเทศ         
(3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
 7.2) แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดภารกิจ ขอบเขต อำนาจ
หน้าที ่ของราชการบร ิหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ช ัดเจนและไม่ซ ้ำซ้อน (3) เพิ ่มประสิทธิภาพ          
และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร (5) ป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 8) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง)  
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 8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการ ธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้น  
 8.2) แนวทางการพัฒนา (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจ ิท ัล  ในการสร ้างมูลค่าเพิ ่มทางธุรกิจ โดยส่งเสร ิมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี ่ยน ร ูปแบบการทำธุรกิจ          
ให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัล
รุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 9) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี     
ของประเทศ (จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน)  
 9.2 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม (3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 10) ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา (รอง) 
 10.1) เป้าหมายระด ับยุทธศาสตร์  4) ประเทศไทยเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนาที ่สำคัญ       
ทั้งในทุกระดับ     
    10.2) แนวทางการพัฒนา 6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศ ในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลั กดัน 
การพัฒนาในอนุ ภ ู มิ ภาค และภูมิภาค รวมทั ้ง ประเทศกำลั งพัฒนาในภ ูม ิภาคอื ่นๆ โดยเฉพาะอย ่า งยิ่ ง                           
ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและควา มเหลื่ อมล้ำ       
การสร้างโอกาสและที ่ย ืนในสังคมแก่ผู ้ด ้อยโอกาส สตร ี และผู ้ส ูงอาย ุ การบร ิหารจัดการภัยพิบัติ การสร้าง       
ความม่ันคงด้านพลังงาน อาหารและน้ำ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาตว่ิาด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 – 2565  
 นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติที ่  1  :  เสร ิมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและ       
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี .1- 16  
 2) เป้าหมายเช ิงยุ ทธ ศาสตร์  สถาบันพระมหากษั ตร ิย ์ภายใต้ การปกครองร ะบ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป็นประมุข ได้ร ับการธำรงร ักษาด้วยการปกป้อง เช ิดชูเทิดทูน               
อย่างสมพระเกียรติ      
 3) ต ัวช ี ้ว ัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์ร ักษาสถาบันพระมหากษัตร ิย์ (2) ระดับ        
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
 4) กลยุทธ ์ท่ี (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหน ักรู้      
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้า ใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการ พิทักษ์ร ักษาสถาบันพระมหากษัตร ิย ์ (3) นำศาสตร ์พระราชา              
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้เพื ่อการพัฒนาที ่ย ั่งย ืน รวมถึงขยายผลตามโครงการ             
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อันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลาย    
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 นโยบายท่ี 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ“แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ยึดม่ันในหลั กนิ ติรั ฐ    
และแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
 4) กลยุทธ์ท่ี (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้  
ความเข้าใจในการดำเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกำหนดแนวทา ง  
การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 นโยบายท่ี 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชี วิต 
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3) ตัวชี้วัด (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
 
 4) กลยุทธ ์ท่ี (1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ เป็นระบบ มีเอกภาพ      
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสำ คัญ  
กับการดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ ใช้ในการแ ก้ไข
ปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตร ง ต่อสา เห ตุ
หลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดม่ันแนวทางสันติวิธี  และสร้าง  
ความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแ ก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งใน  
และนอกสถานศึกษาซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศอย่างทั ่วถ ึง ตลอดจนส่งเสร ิมให้มีการจัดระบบ
การศึกษาที่เก้ือหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
 นโยบายท่ี 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายท่ี 8 
: เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน   
 1) แผนระด ับชาต ิว ่าด ้วยความมั ่นคงแห่งชาติ “แผนที ่ 10 : แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 
 2) เป้าหมายเช ิงยุทธศาสตร์  : การแพร ่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย              
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
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 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4) กลยุทธ์ท่ี (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 นโยบายท่ี 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผน การเสริมสร้างความม่ันคง 
ของชาติจากภัยทุจริต” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corrupti on 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
 4) กลยุทธ ์ท่ี (4) รณรงค์ให้ความร ู ้แก่ท ุกภาคส่วนถึงภัยทุจร ิต เพื ่อสร ้างค่าน ิยมต่อต้าน        
และปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบายท่ี 10 : เสริสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 1) แผนระด ับชาต ิว ่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
 2) เป้าหมายเช ิงยุทธศาสตร์  : ประเทศไทยมีความมั ่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม        
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 3) ต ัวช ี ้ว ัด  (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที ่มีประสิทธิภาพ สามารถ ปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
 4) กลยุทธ ์ท่ี (3) พัฒนาทร ัพยากรมนุษย ์ องค์ความร ู ้  และความตระหนักร ู ้ถ ึงความสำคัญ       
ของภัยคุกคามความม่ันคงทางไซเบอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ของสำนักงานศกึษาธิการจงัหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร)  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศา สตร์
ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลง    
ต่อร ัฐสภา เมื ่อว ันที ่  25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development            
Goals : SDGs) เป้าหมายที ่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 นโยบาย       
การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทางการจ ัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.25 65             
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในทศวรรษ 
ที ่21  

พันธกิจ 
 1. ส่งเสร ิม สนับสนุน การบร ิหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื ้นที ่อย ่างมีประสิทธิภาพ         

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการ ศึกษา               

ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 3. ส่งเสร ิม สนับสนุนการสร ้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข ้าถ ึงการศึกษาอย่างทั ่วถึง                      

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
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ค่านิยม  
P-STRONG 

 P = Phayao Provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 

 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 

 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 

 O = Ongoing   : ไม่หยุดย้ัง 

 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 

 G = Goal    : เป้าหมาย 

 “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม  

มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่ เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดพะเยาบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมา ภิบาล 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิช าชี พ                  
ในศตวรรษที่ 21  

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณา

การตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 

Transparency Assessment)  

ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 

 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
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2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 

ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ร้อยละ 51 

 

 

เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้ผู้เรียนระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.3 ของ

สถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบ   O-NET ตาม

ความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 

เป็นต้นไป) 

 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค  

- - 

4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและ

สมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21  

 

4. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 85 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ

สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น          

ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก

ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวทางพระราชดำริ 
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เหมาะสมกับการเสริมสร้าง

ความม่ันคงในแต่ละบริบท  

 

 

 

 

2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา

สมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ

ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ

และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ 

ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษามี

สมรรถนะที่ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานและ

การแข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานในพ้ืนที่

และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 

2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา

บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ

สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

2. ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต               

ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 

4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของ

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ทั่วถึง และเสมอภาคด้วย

รูปแบบหลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา            

ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้               

อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล

ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรร

มาภิบาล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

ราชการ/บริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดและฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้

เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ 

บูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา  

4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น 

คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีด

สมรรถนะองค์กร 

3. หน่วยงาน/สถานศึกษามี

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่

พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง          

ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 

7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอด

การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
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5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม

รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสม

กับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท  

1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด,ภัยไซ

เบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ  

ร้อยละ 80 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ : ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 

3. ร้อยละของผลงานวิจัยเพ่ือสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

เป้าประสงค์ :  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

4. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  

อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (สช.) 

   - ระดับปฐมวัย 

   - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 80 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ / 

ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น 

ร้อยละ 80 

6. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย  ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เทียบกับเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 

8. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ

การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น  

100 คน 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ :  หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

9. ร้อยละของหน่วยงานที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  

(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป. เทียบเท่าสำนัก)  
ร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 5 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศกึษาธิการจงัหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร) 

1. ตารางสรุปโครงการ กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดท่ีถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

- 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการ เรี ยนรู้/

วิชาชีพ ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามตะเข็บชายแดน  ท้ังกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 

- 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
- 

 4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการ
ศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีและภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ , ดิจิทัลชุมชน) 
- 

 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
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1) โครงการ 
ขับเคล่ือนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ 
กศจ. 

เพ่ือให้ครูระดับ
ประถมศึกษา       
มีความรู้เก่ียวกับ
การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
ระดับระถมศึกษา
ทุกสังกัด จำนวน 
60 คน  
- ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
จัดทำสื่อทำมือ 

- ร้อยละของครู 
ที่เข้าร่วม
โครงการ                
มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
การจัดทำสื่อทำ
มือ สื่อเทคโนโลยี
ที่ส่งเสริมทักษะ
การสื่อสาร

90,900 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 143 
 

- พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาให้มี
ความรู้เก่ียวกับ 

สื่อเทคโนโลยีที่
ส่งเสริมทักษะ 
 

ภาษาอังกฤษ 
(ร้อยละ 80) 
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การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

            

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

   90,900           
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา    

- 

 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
- 

 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตท่ีเท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
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1) โครงการ
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับ
พ้ืนท่ีจังหวัด
พะเยา  
- สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา
สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มี
คุณภาพ         
- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาเครือข่าย 

- ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
- สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้าน 

- ร้อยละของครู 
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (ร้อยละ 
80) 
- ร้อยละของ
สถานศึกษา/ 
 

85,800 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 
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ปฐมวัยในระดับ
จังหวัด 
- นำเครือข่าย
ความร่วมมือฯ  

ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่

การจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก

สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษา
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ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 
- แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
คัดเลือก
นวัตกรรม      

อย่างบูรณาการ
ทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ 
- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษา
อย่างทั่วถึง และมี
พัฒนาการสมวัย   

ปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 
- จังหวัดพะเยา  
มีเครือข่าย          
ความร่วมมือใน
การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 
ผ่านกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
- จังหวัดพะเยามี
แนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ/นวัตกรรม  

ปฐมวัยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561             
(ร้อยละ 80) 
- จำนวน
เครือข่าย          
ความร่วมมือใน
การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 
ผ่านกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม 
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  จากหน่วยงานจัด
การศึกษาปฐมวัย
ทุกสังกัด ด้าน 
การบริหารจัดการ 
และด้านการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ 

และประเมินผล 
(5 เครือข่าย) 
- จำนวนแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ/
นวัตกรรมจาก
หน่วยงานจัด
การศึกษาทุก
สังกัด ด้านการ
บริหารจัดการ
จำนวน 4 ผลงาน 
และ ด้านการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ ในระดับ
ปฐมวัย จำนวน  
4 ผลงาน 
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2) โครงการ 
Innovation  
for Thai 
Education 
(IFTE) 
นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา  
- สร้างรูปแบบ/
แนวทางการ
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม
การศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
และนำรูปแบบ/
แนวทางไปใช้ 

- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
- เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 

- สถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
มีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
อย่างน้อย 1 
นวัตกรรม 
- จังหวัดพะเยามี
ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
นวัตกรรมและ
การวิจัยทาง
การศึกษา 
- จังหวัดพะเยามี
เครือข่าย 

- ร้อยละของ 
สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ มี
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
(ร้อยละ 80) 
- จำนวน
ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
นวัตกรรมและ
การวิจัยทาง
การศึกษา (อย่าง
น้อย 1 แห่ง) 
 

86,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 1 8 7 3 3 
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  ความร่วมมือใน
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

- จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (อย่าง
น้อย 5 เครือข่าย) 
 

           

 
 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

- 
 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะท่ีจำเป็นของผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

- 
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 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
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1) โครงการ ศธ.  
จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
- จัดกิจกรรมน้อม
รำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ปลูกฝัง
และสร้างจิตสำนึกที่ดี

- เพ่ือน้อมรำลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร   
- ปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึกที่ดี
ให้กับนักเรียน ครู

จัดกิจกรรมจิต
อาสาสำหรับ 
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รวม 1,055 
คน 

ร้อยละของผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีจิต
สาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ (ร้อย
ละ 100) 
 

23,500 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 1 7 3 3 
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ให้กับ นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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2) โครงการสร้าง
และส่งเสริม
ความเป็น
พลเมืองดีตาม
รอยพระยุคบาท
ด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ 
- จัดกิจกรรม    
อบรมเรียนรู้  

- เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
นักเรียนและบุลา
กรทางการศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
พระบรมรา
โชบายด้าน

- จัดอบรมเรียนรู้ 
พระกรณียกิจของ
ราชวงศ์จักรี เพ่ือ
น้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
จำนวน 4 ฐาน 
ให้แก่ ผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ

- ร้อยละของ
ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
นักเรียนและ
บุคลากรทาง  
การศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในพระบรม
ราโชบายฯ   

160,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3 12 12 1 8 7 3 3 
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พระกรณียกิจของ
ราชวงศ์จักรีเพ่ือ
น้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 

การศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10  
- เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
นักเรียนและ 
บุลากรทาง
การศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ  
 

ศึกษา นักเรียน 
รวม 560 คน 
 

(ร้อยละ 100) 
- ร้อยละผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
นักเรียนและ
บุคลากรทาง  
การศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

 

 

โค
รง

กา
ร 

กิจ
กร

รม
หลั

ก 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 

เป้
าห

มา
ย 

ตัว
ชี้ว

ัดแ
ละ

ค่า
เป้

าห
มา

ย 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

(ห
น่ว

ย 
: บ

าท
) 

แห
ล่ง

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

ความสอดคล้อง 

ย.
ชา

ติ 

แผ
นแ

ม่บ
ท 

แผ
นป

ฏิร
ูปฯ

 

แผ
นฯ

 1
2 

นโยบาย
รัฐบาล 

ย.
ศธ

 

ย.
สป

.ศ
ธ 

หลั
ก 

เร่ง
ด่ว

น 

 น้อมนำพระบรม
ราโชบาย ด้าน
การศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10 

 น้อมนำพระบรม
ราโชบายด้าน
การศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10  
สู่การปฏิบัติใน
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สู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

ชีวิตประจำวัน 
(ร้อยละ 100) 
 

 7. พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ  
- 

 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- 

 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม 
- 

รวมงบประมาณ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

   355,300           

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพได้อ ย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุ่มเป้าหมาย 
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หลั
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เร่ง
ด่ว

น 

1) โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เด็กด้อยโอกาส  
- จัดอบรม
ออนไลน์เก่ียวกับ
การผลิตสื่อ
นวัตกรรม           
การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการทักษะ
ด้านการอ่านและ       
การคำนวณ 
 

เพ่ือให้ครูผู้สอน      
มีความรู้เก่ียวกับ
การผลิตสื่อ 
นวัตกรรม 
สำหรับนักเรียน    
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านและ
การคำนวณ 

จัดอบรมออนไลน์
เก่ียวกับการผลิต
สื่อ นวัตกรรม 
สำหรับนักเรีย 
นที่มีความ
บกพร่องทาง  
การเรียนรู้ด้าน
การอ่านและ  
การคำนวณให้แก่
ครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ 
21 โรงเรียน 

- ร้อยละของครู 
ที่เข้ารับการ
อบรม มีความรู้
เก่ียวกับการผลิต
สื่อ นวัตกรรม 
สำหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านและ
การคำนวณ  
(ร้อยละ 80) 
 

20,000 สนง.
ศธจ.
พะเยา 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

4 11 12 1 8 7 3 4 
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หลั
ก 

เร่ง
ด่ว

น 

สำหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่อง
ทาง การเรียนรู้
ให้แก่ครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ 

 โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 42 คน
จำนวน 1 ครั้ง 

- ร้อยละของครู 
ที่เข้ารับการ
อบรม สามารถ
ผลิตสื่อ วัตกรรม
สำหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านและ
การคำนวณและ
สามารถนำไปใช้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(ร้อยละ 80) 

           

  2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดท่ีเหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- 

รวมงบประมาณ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

   20,000           
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 

- 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

- 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมท้ังการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืน ท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 
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1) โครงการ
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
ของจังหวัด
พะเยา และของ

เพ่ือให้ สนง.ศธจ.
พะเยามี
แผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
ของจังหวัด และ

- จัดประชุม
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2566 - 2570 

- จำนวนครั้งของ
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษา และ
จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

30,300 สป.ศธ กลุ่ม
นโยบาย 
และแผน 

6 12 12 1 11 7 6 5 
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สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 
 

ของสำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด  
 

ของ สนง.ศธจ.
พะเยา และ 
 

(จำนวน 3 ครั้ง) 
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- จัดประชุม    
เชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนฯ 
 

สำหรับเป็นกรอบ
แนวทางในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจ นโยบาย 
และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ 
ความต้องการ
ตามบริบทพ้ืนที่ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของ 
สนง.ศธจ.พะเยา 
(ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) 
จำนวน 1 ครั้ง 
- จัดประชุม
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติ

- จำนวนเอกสาร
แผน (อย่างละ  
10 เล่ม) 
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ราชการประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของ 
สนง.ศธจ.พะเยา  
(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร)  
 

โค
รง

กา
ร 

กิจ
กร

รม
หลั

ก 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 

เป้
าห

มา
ย 

ตัว
ชี้ว

ัดแ
ละ

ค่า
เป้

าห
มา

ย 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

(ห
น่ว

ย 
: บ

าท
) 

แห
ล่ง

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

ความสอดคล้อง 

ย.
ชา

ติ 

แผ
นแ

ม่บ
ท 

แผ
นป

ฏิร
ูปฯ

 

แผ
นฯ

 1
2 

นโยบาย
รัฐบาล 

ย.
ศธ

 

ย.
สป

.ศ
ธ 

หลั
ก 

เร่ง
ด่ว

น 

  จำนวน 1 ครั้ง 
-จัดประชุม
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
พะเยา (พ.ศ. 
2566-2570) และ
แผนปฏิบัติการ
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ด้านการศึกษา
จังหวัดพะเยา 
พ.ศ. 2566     
(ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) 
จำนวน 1 ครั้ง 
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2) โครงการการ
ประชุม
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา

- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เก่ียวกับการ
บริหารจัด

- ผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษาดู
งานการบริหารจัด
การศึกษา

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีความรู้
เก่ียวกับการ
บริหารจัด

58,800 สป.ศธ กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 

4 12 12 1 8 7 3 4 
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การศึกษาพ้ืนท่ี
ชายแดน ระดับ
จังหวัดประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 
- ศึกษาดูงาน
โรงเรียนในพ้ืนที่
ชายแดน  
 

การศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดน  
- เพ่ือให้จังหวัด
พะเยามี
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน 
ประจำปี สำหรับ
ใช้เป็นแนวทาง
และเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน
การศึกษา 
 

โรงเรียนในพ้ืนที่ 
จำนวน 1 ครั้ง  
- จังหวัดพะเยามี
แผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนฯ และ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
อย่างละ 20 เล่ม 
 

การศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดน  
(ร้อยละ 90) 
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- ประชุมจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ระยะ  
5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) จังหวัด
พะเยาและจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 จังหวัด
พะเยา 
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3) โครงการ
ส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือ
การจัดทำ
รูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
- พัฒนารูปแบบ
การพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับ 

- เพ่ือให้มี
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีความ
เชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่
ของจังหวัดพะเยา
และภูมิภาค 
- เพ่ือเพ่ิมจำนวน
ผู้เรียนสายอาชีพ
ให้สูงขึ้น 

- พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา 
จำนวน 1 
หลักสูตร 
- สร้างรูปแบบ
หรือแนวทาง  
การพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
 

- จำนวนหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา (1 
หลักสูตร) 
- จำนวนรูปแบบ
หรือแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
 

82,300 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

6 12 12 1 11 7 6 5 
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อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัดและ
ระดับภาค 

 - สัดส่วนผู้เรียน
สายสามัญต่อสาย
อาชีพเท่ากับ 
50:50 

- จำนวนแนวทาง
การจัดการศึกษา
เพ่ืออาชีพใน
ระดับจังหวัด 
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4) โครงการ
ตรวจติดตามการ
บริหารจัดการ
งานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 
กิจกรรมตรวจ
ติดตาม 
- การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน
สถานศึกษา

เพ่ือให้
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ 
 
ศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ 
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเก่ียวกับ
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนการจัด
การศึกษา การขอ
จัดต้ัง การจัดการ

ตรวจติดตาม 
- การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ
ศึกษา 19 แห่ง 
จำนวน 1 ครั้ง 
- การขอจัดต้ัง  
การจัดการเรียน
การสอน  และ
การเลิกล้มกิจการ
สถานศึกษา

- ร้อยละของ
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ
ศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเก่ียวกับ
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนการจัด
การศึกษามาก
ยิ่งขึ้น (ร้อยละ 
100) 

30,000 สช. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

6 20 12 1 11 7 6 5 
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เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ
ศึกษา  
 

เรียนการสอน 
และการเลิกล้ม
กิจการของ
สถานศึกษา
เอกชนมากยิ่งขึ้น 
 

เอกชน ในระบบ 
จำนวน 21 แห่ง 
นอกระบบ 25 
แห่ง จำนวน 1 
ครั้ง 
 

- ร้อยละของ
สถานศึกษา
เอกชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเก่ียวกับ 
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- การขอจัดต้ัง  
การจัดการเรียน
การสอนและการ
เลิกล้มกิจการ
สถานศึกษา
เอกชนทั้งในและ
นอกระบบ 
 

  การขอจัดต้ัง การ
จัดการเรียนการ
สอน และการเลิก
ล้มกิจการของ
สถานศึกษา
เอกชนมากยิ่งขึ้น 
(ร้อยละ 100) 
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5) โครงการการ
ตรวจ ติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี

- เพ่ือกำหนด 
แนวทางการตรวจ 
ติดตามฯ  
การดำเนินงาน
ตามนโยบายฯ 
ประจำปี
งบประมาณ  

- จัดประชุม
กำหนดแนว
ทางการตรวจ ติด
ตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ระดับความสำเร็จ 
- ในการกำหนด
แนวทางการตรวจ 
ติดตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

80,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

6 12 12 1 11 7 6 5 
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งบประมาณ        
พ.ศ. 2565 
- กำหนดแนวทาง
การตรวจ ติดตาม
ฯ  
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
ทางการศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ 
ศธ 
 

พ.ศ. 2565 
- เพ่ือจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ 
ศธ 
 

ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
จำนวน 1 ครั้ง 
- จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ 
ศธ ปีละ 2 ครั้ง  
 

ประจำปี
งบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 
(ระดับ 5) 
- ในการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิ
การ (ระดับ 5) 
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- ตรวจ ติดตามฯ  
 

- เพ่ือตรวจ ติด
ตามฯ  
การดำเนินงาน
ตามนโยบายฯ 

- นิเทศ ติดตามฯ 
หน่วยงาน
ทางการศึกษา   
ปีละ 2 ครั้ง  

- ในการตรวจ ติด
ตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
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ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

 ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565  (ระดับ 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะ
องค์กร 
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น 

1) โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 
- จัดอบรมอบรม
เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร 
- การศึกษาดูงาน 

- เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
สมรรถนะหลัก
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) 
- เพ่ือให้บุคลากร
สามารถดึง
ศักยภาพของ
ตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมอบรม
เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร 
ศึกษาธิการ
จังหวัด รอง
ศึกษาธิการ
จังหวัด และ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
จำนวน 1 ครั้ง 
- การศึกษาดูงาน
ของบุคลากรใน
สังกัด จำนวน  
1 ครั้ง 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
สมรรถนะหลัก
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) 
(ร้อยละ 90) 
 

40,000 สป.ศธ กลุ่ม
อำนวยการ 

6 20 12 6 11 10 6 5 

รวมงบประมาณ 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

   453,280           

 
 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต  

- 
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 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
- 

รวมงบประมาณ 
ท้ัง 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

   963,000           
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2. รายละเอียดโครงการ กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดท่ีถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

- 
 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการ เรี ยนรู้/
วิชาชีพ ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามตะเข็บชายแดน ท้ังกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                  
กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  

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

- 
 4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการ
ศึกษา 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีและภูมิภาค (อาทิ 
พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 

- 
 2. ส่งเสร ิมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง     
การศึกษา 
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1) โครงการข ับเคลื ่อนการยกระด ับคุณภาพการศึกษาและประสิทธ ิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ ่านกลไก        
ของ กศจ. 
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
          แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

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

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
 นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ 
     การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  3 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

1. ชื่อโครงการ การขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่ านกลไก
ของ กศจ. 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น   
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 ยุทธศาสตร ์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อ        
การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้า ถึงบริ การ
สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้ มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ ด้านกา รศึกษา       
เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
และยากจน และกลุ ่มเป้าหมายที ่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจ ัดให้มีมาตรการเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ            
ทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ มีคุณภาพ               
เท่าเทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน
การจ ัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจ ัดการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื ่นที ่จ ัดการศึกษาในรูปแบบ                
ที่หลากหลายให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิ บัติ งาน          
ของส่วนราชการหร ือหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดร ับผิดชอบงานธุรการ             
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีการประสาน   
และบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้อ ง องค์กร
ภาคร ัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื ้นที่  ซ ึ ่งจะต้องดำเน ินการโดยมีแนวทางที่ผ่าน           
การร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา            
ในวันที ่  28 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมขุนมิ ่งเมืองมีมติให้มีการขับเคลื ่อนการพัฒนาทักษะการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษเนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ ง  จะเห็นได้     
จากการที่องค์ความรู้ต่าง ๆ ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพเพื ่ อให้ผ ู ้ เร ียนมี ความร ู ้ ความสา มารถและทักษะในการใช้ ภาษาอ ังก ฤษ                      
ที่ทัดเทียมกับทั่วโลก ซ่ึงนอกจากจะทำให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ แล้วยังเป็น   
ส่วนหนึ่งของการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันได้อีกด้วย 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา 
จุดเน้นด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุ มสำนั กงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ได้มีการเชิญตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดพะเยาที่รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกันวิเครา ะห์ สภา พปัญหา        
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนใหญ่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษแต่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต่ำถึงปานกลาง มีจำนวน
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น้อย ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว จากภาพในอดีตที่ผ่านมาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน เน้นการสอน
โครงสร้างไวยากรณ์ มากกว่าการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ การพัฒนาครูโดยการปรับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เน้นการสื่อสารมากกว่าไวยากรณ์ ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสน เทศ
และสื่อดิจิทัลในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีหน่วยงาน                 
ที่ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลายราย แต่ขณะเดียวกัน สื่อที่มีการผลิตในท้องตลา ด ยังมิได้สนอง       
ความต้องการทางการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ กล่าวคือ  สื่อที่มีการผลิตออกมาจำหน่ายอาจไม่ตรงกับจุดปร ะสงค์
การเรียนรู้ ไม่ตรงกับปัญหาการเรียนการสอนที่แท้จริง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการสอนของครู ให้ไ ด้สื่อ  
ที่ตรงกับวัตถุประสงค์์เนื้อหาสาระ การเรียนรู้สนองต่อความต้องการของหลักสูตรภายใต้ความเชื่อที่ ว่า ครูผู้สอน   
ควรมีบทบาท ในการพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

 จากเหตุผลและความสำคัญข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงกา รขั บ เคลื่ อน                   
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพะเยาโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขึ้น  

 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1  เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการ เรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสม     

กับสภาพและบริบทการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา        
 3.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
     4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1 ) จ ังหวัดพะเยามีเคร ือข ่าย ความร ่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจ ัดการศึกษากลุ ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ 1 เครือข่าย 

  2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน  30 คน มีความรู้     
ความเข้าใจการจัดทำสื่อทำมือที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
     4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1) จังหวัดพะเยามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาอั งกฤษ       
ที่มีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 175 
 

  2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาสื่ อทำ มือ                    
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) คร ูผ ู ้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มีความร ู ้  ความเข้าใจและสามารถพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน 60 คน  

 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

   1 ) จ ังหวัดพะเยามีเคร ือข ่าย ความร ่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจ ัดการศึกษากลุ ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ (1 เครือข่าย) 

   2) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทำสื่อทำ มือที่ส่ ง เสริ ม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 80) 

  3) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทำสื่อเทคโนโลยีที่ส่ง เสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 80) 
     6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
   1) ร ้อยละของคร ูที ่ เข ้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสื่อทำมือเพื ่อส่งเสร ิมทักษะการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2) ร ้อยละของคร ูที ่เข ้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที ่ส ่งเสริมทักษะการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. วิธีดำเนินการ (Activity)      
 7.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดรูปแบบ/แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  

 7.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสื่อทำมือที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภา ษา อังกฤษสำ หรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 7.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 7.4 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสา รภา ษา อั งกฤษ
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 7.5 กิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความสำเร็จและประกวดคัดเลือกรูปแบบ/ วิธี
ปฏิบ ัติท ี ่เป ็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาสื ่อนวัตกรรมที ่ส ่งเสริมทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา 

 7.6 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ/พ้ืนท่ีดำเนินการ  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณ 90,900 (เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)  
      * ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม * 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดรูปแบบ/แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือทำมือเพ่ือส่งเสริมทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท × 6 ชั่วโมง × 1 คน) 7,200 

2. ค่าที่พักวิทยากร (800 บาท × 2 คืน × 1 ห้อง) 1,600 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 30 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 10 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 10 คน) 
- วิทยากร จำนวน 1 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 1 คน) 

 
2,100 
700 
70 

4. ค่าอาหารกลางวัน 
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 30 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 7 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 7 คน) 
- วิทยากร จำนวน 1 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 1 คน) 

 
3,000 
1,000 
100 

5. ค่าสถานที่ 3,000 
 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

6. ค่าวัสดุฝึกอบรมจัดทำสื่อ 3,000 

7. ค่าพาหนะวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทำงาน 7,500 
รวม 29,270 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 177 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท × 6 ชั่วโมง × 1 คน) 7,200 
2. ค่าที่พักวิทยากร (800 บาท × 1 คืน × 1 ห้อง) 800 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 30 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 7 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 7 คน) 
- วิทยากร จำนวน 1 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 1 คน) 

 
2,100 
490 
70 

4. ค่าอาหารกลางวัน 
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 30 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 10 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 10 คน) 
- วิทยากร จำนวน 1 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 1 คน) 

 
3,000 
1,000 
100 

5. ค่าสถานที่ 3,000 
7. ค่าพาหนะวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทำงาน 6,000 

รวม 23,760 

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 

 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
จำนวน 60 คน (ระบบออนไลน์) 

 
 
- 

รวม - 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชื่นชมความสำเร็จและประกวดแข่งขันเพ่ือคัดเลือกรู ปแบบ/วิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีส่งเสริม ทักษะการ ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 

1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จำนวน 3 คน (1,000 บาท × 3 คน)  3,000 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 60 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 10 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 10 คน) 
- กรรมการตัดสิน จำนวน 3 คน (35 บาท × 2 ม้ือ × 3 คน) 

 
4,200 
700 
210 

3. ค่าอาหารกลางวัน 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 60 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 10 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 10 คน) 
- กรรมการตัดสิน จำนวน 1 คน (100 บาท × 1 ม้ือ × 3 คน) 

 
6,000 
1,000 
300 

4. ค่าสถานที่ 3,000 
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5. ค่าพาหนะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกรรมการดำเนินงาน 9,000 
6. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,960 

รวม 32,370 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับกรรมการดำเนินงาน จำนวน 7 คน 
(35 บาท × 2 ม้ือ × 7 คน) 

 
490 

2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับกรรมการดำเนินงาน จำนวน 7 คน 
(100 บาท × 1 ม้ือ × 7 คน) 

 
700 

รวม 1,190 

วัสดุโครงการ 4,310 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 90,900 

 
11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      ความเสี่ยง :  

       1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  2. ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบา ดของโ รค                       
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  
      การบริหารความเสี่ยง :  

1. ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการเนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจ กรรม    
ด้วยความสมัครใจ 
 2. ใช้เทคโนโลยีช่วยดำเนินงานโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
2019 (COVID – 19) 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 
      13.1 นักเรียนในระดับประถมศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ และ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 13.2 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

- 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง                
จากการลงมือปฏิบัติ 

- 
 3. สร้างเสร ิมและพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ที ่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที ่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

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

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริ การ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ  3 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  3 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

1. ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล  
                    ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยไว้หลายมาตรา คือ มาตรา 54 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รั บการดูแล     
และพัฒนาก่อนรับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่ งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย” อีกทั้งแผน    
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ การสร้างสังคม        
แห่งการเร ียนร ู ้ เป ้าหมายข้อ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู้          
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช ี ้ว ัดที ่สำคัญ เช ่น ศูนย ์เด็กเล็ก/ สถานศึกษา ระดับก่อน
ประถมศึกษาที ่จ ัดกิจกรรมการเรียนร ู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ ่มข ึ ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย          
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภา พเ ด็กปฐมวัย      
ของอาเซียนเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ มุ่ง พัฒนา ผู้ เรียน         
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น (คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, 2562 
หน้า 2) โดยเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็ก ปฐมวัย จัดทำมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย
แห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงาน ใช้ร่วมกันในการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา 
และจัดการศึกษาสำหรับเด็กต้ังแต่แรกเกิด ถึงก่อนเข้าประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็กเป็นที่ ต้ัง
ของการกำหนดมาตรฐาน คำนึงถึงการ ตอบสนองต่อสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ซ่ึงถือเป็นการวางรากฐาน   
การพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบท หรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ต้ัง การมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลาง ให้ทุกหน่วยงานร่วมจัดทำร่วมใช้เป็นหลักประเมินการดำเนินงานให้เป็น แนวทาง
เดียวกันและประสานงาน เพื ่อ มุ ่งเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพ ซึ ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อ       
การบูรณาการงานพัฒนา เด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลักและอีกหลายหน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการความ ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เม่ือวันที่ 30  มีนาคม      
พ.ศ. 2560 นำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป 
 หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศมีหลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ละหน่วยงาน    
ที่จัดส่วนใหญ่กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา แต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีจุดมุ่งหมายจั ดกา รศึกษา          
ในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา มีจุดมุ่งหมายให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคล กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย
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โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พัทยาและกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมาย      
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในเขตพัฒนาได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมให้ท้องถิ่นช่วยเหลือตนเอง
และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาเด็กโดยการเผยแพร่วิทยาการแผนใหม่สู่บิดา มารดา ผู้ปกครองและชุ มชน 
สำนักงานนายกรัฐมนตรี มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีกองบัญชาการตำร วจตระเวน
ชายแดน รับผิดชอบจัดในรูปศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กในท้องถิ่นห่างไกลให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมและร่วมมือกัน พัฒนาเ ด็ก     
ให้พร้อมที่จะเรียนในระดับต่อไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2563 หน้า11) ความสำเร็จของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ มีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือในแต่ละหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย ซึ ่งในจ ังหวัดพะเยา ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และในสังกัดส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน ได้แก่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยโรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ในสังกัดองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และในสังกัดสำนักงานตำร วจแห่งชา ติ      
คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซ่ึงนอกจากความร่วมมือระหว่างองค์กรแล้วยังพบว่าอีกปัจจัยความสำ เร็จของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้แก่การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาการจัดการ ศึกษา              
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงครูคือบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จา กการจั ด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ หากรูปแบบการสอนหรือแนวทางการจัดประสบการณ์มีความสอดคล้องกับลักษณะ
การรับรู้และการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ซ่ึงจะเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กมากยิ่งขึ้นที่ ดีขึ้น ดังนั้นครูปฐมวัย
ควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพในเรื่องการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดให้สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทาง
ของการพัฒนาวิชาชีพครู เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาจากหนังสือ (Book Study) การวิจัยบทเรียน 
(Lesson Study) การชี้แนะโดยเพ่ือนร่วมงาน(Peer Coaching) การชี้แนะโดยผู้ เชี่ยวชาญ (Expert Coaching)     
พ่ีเลี้ยงและการเป็นพ่ีเลี้ยง (mentors and Mentorship)  การเยี่ยมชั้นเรียน (Classroom Visitation) การอบรม
การประชุมสัมมนา (Training - Conference) แฟ้มสะสมงาน (Professional Portfolio) เครือข่าย (Networks) 
ฯลฯ (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล,หน้า 2560) ซ่ึงวิธีการเหล่านี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือของบุ คลากรที่ เก่ี ยวข้อ ง        
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจและควา มสา มารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา ซ่ึงได้เห็นความสำคัญของการทำงานบูรณาการควา มร่ วมมือ        
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญให้มีความสมบูรณ์สูงสุดในการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  ทั้งนี้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน 
จ ึงจำเป็นต้องอาศัยความร ่วมมือจากทุกหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องในการบูรณาการดำเน ินงานร ่วมกันเพื ่อให้เกิด       
ความต่อเนื่องในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคลซ่ึงตัวแปรสำคัญที่จะเป็นส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานศึกษาคือ ครูปฐมวัยผู้ทำหน้าที่อบรม
เลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ที่ซ่ึงสนับสนุนส่งเสริ ม ดูแลความเรี ยบ ต่า ง ๆ
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ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฐมวัยและศึกษานิเทศก์หรือผู้สนับสนุนทางวิชาการจากหน่วย งาน ต้นสั ง กัด      
ผ ู ้ซ ึ ่งเป็นเพื่อนคู ่คิด ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ส่งเสร ิมสนับสนุนและพร้อมช่วยเหลือในการแก้ป ัญหาตา่งๆ           
ในด้านการจัดประสบการณ์ในระดับชั้นเรียนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์    
      3.1 เพื ่อส่งเสร ิม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้ร ับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา     
อย ่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพรวมทั ้งได้ร ับการพัฒนาร่างกาย จ ิตใจ วิน ัย อารมณ์สังคม 
สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
 3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิ บั ติ งาน      
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ 
พ.ศ. 2561 
 3.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดพะเยา  
       2) นำเครือข่ายความร่วมมือฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดประบการณ์เรียนรู้ เ พ่ือส่ ง เสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้าน ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
      2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั ้งผ ู ้ปฏิบ ัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย            
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
  3) จังหวัดพะเยาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในร ะดับปฐมวัย   
ผ่านกรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมิน 
  4) จังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ/นวัตกรรม การบริหารจัดการ และ การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ ในระดับปฐมวัย 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    
  5.1 ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยจำนวน  15 คน 
       5.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัย 40 คน 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)   
           6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)    
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     1) ร้อยละของครูปฐมวัยที่ มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดประบการ ณ์เรียนรู้    
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้าน ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
(ร้อยละ 80) 
                  2) จำนวนเคร ือข่ายความร ่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจ ัดการศึกษาในระดับปฐมวั ย           
ผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (5 เครือข่าย) 
                  3) จำนวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมจากหน่วยงานจัดการศึกษาทุกสังกัด ด้านการบริหาร
จัดการจำนวน 4 ผลงาน และ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในระดับปฐมวัย จำนวน 4 ผลงาน           
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
                  ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย   
ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ80) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) / กิจกรรม 
 ระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 
               1) ผู ้ร ับผิดชอบโครงการเข ้าร่วมประชุมสร้างความรู ้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการ      
จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                 2) จัดทำโครงการระดับจังหวัดเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
                 3) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา  
                 4) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับจังหวัดพะเยา 
       ระยะท่ี 2 ขั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดพะเยา 
                 1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ กระบวนกา รนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผล และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
                 2) สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยของแต่ละหน่วยงาน  
                3) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
                4) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพด้านความเชื่อม่ัน 
                5) จ ัดทำแบบสอบถามเพื ่อนำไปใช้กับกลุ ่มตัวอย ่างซึ ่งเป็นคร ู ผู้ บร ิหาร และศึกษานิเทศก์           
ในจังหวัดพะเยา จากนั้นนำมาวิเคราะห์ และสรุปผล 
                6) นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม รวมทั้งศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดทำเป็นร่างเครือข่ายการพัฒนา เครือข่าย   
ความร่วมมือ กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการ ศึกษา ปฐมวัย        
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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               7) นำเคร ือข่ายที ่พัฒนาขึ ้นไปให้ผ ู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและ      
ความเป็นไปได้ โดยใช้วิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นปรับปรุงแก้ไข ตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ  
               8) จัดทำเป็นเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้กระบวนการนิเทศติดตามผลเพ่ือส่งเสริมความสา มารถ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพ่ือนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 
 ระยะท่ี 3 นำเครือข่ายความร่วมมือฯ ท่ีพัฒนาขึ้น ไปใช้ 

1) รับสมัครผู้บริหาร ครูปฐมวัย และศึกษานิเทศก์/ผู้สนับสนุนทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ  
2) จัดประชุม อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ และสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจ ัดการศึกษาปฐมวัยให้ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพ ัฒนาเด็ กปฐมวัยแห่ งช า ติ                   
ทั้ง 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ 2    
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์กการเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวั ย และมาตรฐาน       
ด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการ ด้วยรูปแบบเครือข่าย โดยผ่าน
กระบวนการนิเทศ ติดตามที่พัฒนาขึ้น  

4) ผู ้บร ิหาร คร ู และศึกษานิเทศก์ ที ่ เข ้าร่วมโครงการ  สร ุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ระยะท่ี 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรม 
  1) จ ัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจ ัดการ ด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับจังหวัดพะเยา  
  2 เข ้าร ่วมกิจกรรมแลกเปลี ่ ยนเร ียนร ู ้  และคัดเลือกนว ัตกรรมด้านการบร ิ หารจ ั ดกา ร                
ด้านการจ ัดการเรียน และด้านการนิเทศการศึกษา ที ่มีผลการปฏิบัติท ี ่ด ี (Best Practice) ในระดับภาค 16               
และระดับประเทศ 
 ระยะท่ี 5  ขั้นสรุป รายงานผลและเผยแพร่ 

  1) จัดประชุมสรุปงาน  
  2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติ  
ที่ดี (Best Practices) ในระดับจังหวัดพะเยา 
  3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
  4) เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา  และ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  

 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ   
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        1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ระยะท่ี 1  ขั้นเตรียมการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 

ระยะท่ี 2 ขั้นสร้างการนำเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้กระบวนการนิเทศ
ติดตามผลเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

ธันวาคม  2564 – มีนาคม 2565 

ระยะท่ี 3 การนำเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้กระบวนการนิเทศติดตามผล 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดพะเยาไปใช้ 

เมษายน - มิถุนายน 2565 

ระยะท่ี 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 
ระยะท่ี 5  ขั้นสรุป รายงานผลและเผยแพร่ กันยายน 2565  

9. สถานท่ีดำเนินการ/พ้ืนท่ีดำเนินการ    
                 สถานศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็ก / สถานรับเลี้ยงเด็กในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณ 85,800 บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 รายละเอียดดังนี้ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการ                                
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ                                                   
ค่าใช้สอย                                                  
- ค่าอาหารกลางวัน                                   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม                               
- ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ 

 
 
 

15 คน × 1 ม้ือ × 100 บาท                        
15 คน × 2 ม้ือ × 35  บาท 

 
 
 

1,500                  
1,050                  
1,000 

รวมค่าใช้จ่าย ระยะท่ี 1   3,550 

ระยะท่ี 2 ขั้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา 
ค่าใช้สอย                                        
- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญสัมมาอิงผู้เชี่ยวชาญ   

 
 
 
 

5 คน × 1,000 บาท 

 
 
 
 

5,000.- 
รวมค่าใช้จ่าย ระยะท่ี 2  5,000.- 
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หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะท่ี 3 ขั้นนำเครือข่าย ไปใช้ฯ                    
3.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมแห่งชาติสำหรับผู้บริหาร 
(จำนวน 40 คน) 
ค่าตอบแทน                                           - 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
ค่าใช้สอย                                                       
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากรและ
คณะกรรมการดำเนินงาน                      
- ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากรและ
คณะกรรมการดำเนินงาน                          
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
และวิทยากร                                            
- ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าวัสดุ                                              
- ค่าวัสดุโครงการ 

 
 
 
 
 

1 คน × 600 บาท × 6 ชั่วโมง × 2 
 

40 คน × 300 บาท × 1 ม้ือ ×2 วัน 
 
40 คน × 50 บาท × 2 ม้ือ × 2 วัน 

 
 

 
 
 
 
 

7,200.- 
 

24,000.- 
 

8,000.- 
 

10,000. 
 

2,000. 
 

3,000. 

รวมค่าใช้จ่ายระยะท่ี 3.1   54,200.- 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

3.2 การนิเทศ ติดตาม  
ค่าใช้สอย 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ศึกษานิเทศก์  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
 
(4 คน จาก 4 สังกัด) 
2 คน x 17 วัน วันละ 120 บาท  

 
 

4,920. 
4,080. 

รวมค่าใช้จ่าย ระยะท่ี 3.2   9,000.- 
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ระยะท่ี 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
คัดเลือก Best Practices/นวัตกรรรม 
ค่าตอบแทน                                               - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม                     
ค่าใช้สอย                                                   - 
ค่าอาหารกลางวัน                                  - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม                               - 
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  

 
 
 
4 คน × 1,000 บาท  
 
15 คน × 100 บาท × 1 ม้ือ × 1 วัน 
15 คน × 35 บาท × 2 ม้ือ × 1 วัน 
จำนวน 8 โรงเรียน กรรมการ 2 คน 

 
 
 

4,000 
 

1,500 
1,050 
4,000 

รวมค่าใช้จ่าย ระยะท่ี 4   10,550 
 

 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะท่ี 4 สรุปผล รายงานและเผยแพร่                 
ค่าใช้สอย                                            
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม                            
- ค่าอาหารกลางวัน                                         
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

 
 

5 เล่ม × 190 บาท                                    
15 คน × 1 ม้ือ × 100 บาท 
15 คน × 2 ม้ือ × 35  บาท 

 
 

950. 
1,500. 
1,050. 

รวมค่าใช้จ่ายระยะท่ี 4   3,500. 

รวมท้ังหมด  85,800.- 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ    
                 ความเสี่ยง :  ความร่วมมือของหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก ที่เก่ียวข้อง   
                 การบริหารความเสี่ยง :  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้อง  

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
      กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ชื่อ นางสาวปาลิตา  นามสกุล  สุขสำราญ 
 โทรศัพท์มือถือ 088-762-3297  โทรศัพท์ ๐๕๔ -๐๗๔- ๘๗๓  
 E–mail : .s.prasita@gmail.com 
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13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 
                 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนมีพัฒนาการสมวัยมีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงปร ะสงค์   
มีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พะเยา  
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง ศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริ การ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ  3 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  3 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

1. ชื่อโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา จังหวัด
พะเยา  
 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล  
           ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เน้นการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับ    
การพัฒนา มีการปฏิร ูปการเรียนรู ้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนร ู้ตลอดชีวิต                       
โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น ผู้ เ รียนให้ มีทั กษะ                
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ มีการเปลี่ยนบทบา ทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชา คม
โลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและการสร้างระบบการศึกษา เ พ่ือ เป็ นเลิศ    
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติการศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพ
และช่วยให้เยาวชนมีความสำเร ็จในชีว ิต ทุกประเทศจ ึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน           
ความเป็นเลิศ ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้ เรียน ซ่ึงจะช่วยพัฒนาผู้ เรียน    
และผลสัมฤทธิ ์ทา งการ เร ียนโดยตร ง (ขวัญใจ โพธิ ์ทองนาค , 2547, หน้า 1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการ เ ร ียน                    
เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ ่ง ที ่บ ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู ้ เร ียน ซึ ่งน ับตั ้ง แ ต่
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได้ - ตก และการอนุมัติความสำเร็จการศึกษา เป็นอำนาจ
ของสถานศึกษาถึงแม้ว ่าการจ ั ดการเร ียนการสอนของสถานศึกษาทั ่วประเทศจะใช้หลักส ูตร เด ีย ว กัน                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกร ณ์ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดข ึ ้นอย่างหลีก เลี ่ยงไม่ได้ทั้ งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาค                
และต่างภูมิภาค การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ   
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ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ซึ ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตา่ง ๆ       
เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในร ะดับ
นโยบายของต้นสังกัดระดับต่าง ๆ  
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื ่อพัฒนาการศึกษา ซึ ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และ การวิจัย การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน                  
เพ่ือยกผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนและ ผลการวิเคราะห์ และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล                    
การบร ิหารการจ ัดการศึกษาจากโครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams                     
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการ วา งแผน                 
ในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุ คลา กร        
ในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้ เรียนในด้านทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษานับว่ามีความสำคัญ ต่อการ ศึกษา    
อย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากในโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้า
ทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้ทันสมัย      
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กอรปกับสภาวการณ์ปัจจุ บันที่ ต้ อ งเผชิญ      
กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่า งมา ก 
ดังนั้น ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน วิธีการ
บริหารจัดการ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้น                        
อย่างรวดเร็ว  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา  ได้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้ างน วัตกรรม                   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลด้านการปฎิรูปการศึกษา และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น 
เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย  พร้อมใช้  เพ่ือสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพะเยาให้สูงขึ้นต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่ วย งาน       
ที่เก่ียวข้อง 
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 3.2 เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการ ศึกษา
ในระดับจังหวัดพะเยา 
 3.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา 

4. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุผู้เข้าร่วมและจำนวน) 
 ผู้บริหาร ครู  ศึกษานิเทศก์ ในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา  รวมจำนวน 30 คน  

5. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ  
 5.1 จังหวัดพะเยามีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้ง
สามารถยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 5.2 จังหวัดพะเยามีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา  
 5.3 จังหวัดพะเยาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. ตัวชี้วัดของโครงการ  
 6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   1) จ ังหวัดพะเยามีร ูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาเพื ่อส่งเสริม                  
การสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
  2) สถานศึกษาที ่ เข ้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีนวัตกรรมการบริหารจ ัดการ หร ือนวัตกรรม      
การจัดการเรียนรู้ หรือ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  
  3) จังหวัดพะเยามีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา  
  4) จังหวัดพะเยามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
              1) รูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวั ตกรรม
การศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2)  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านการนิเทศการศึกษา                   
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) จ ังหวัดพะเยามีศูนย ์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมีการวิจ ัยกระบวนกา ร             
จัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา ที่มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
สามารถนำมาใช้ได้ 
  4)  จังหวัดพะเยาสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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7. วิธีดำเนินการ 
 ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการ 
 1) ผู ้ร ับผิดชอบโครงการเข ้าร ่วมประชุมสร ้างความร ู ้ความเข้าใจการดำเน ินงานตามโครงการ           
จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) จัดทำโครงการระดับจังหวัดเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ IFTE ระดับจังหวัดพะเยา 
 4) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ IFTE ระดับจังหวัดพะเยา 
  ระยะที่ 2 ขั้นสร้างรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาเ พ่ือส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา  มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล แนวทางการสร้า ง
นวัตกรรมการศึกษา และแนวทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
 2) สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในสร้างนวัตกรรมการศึกษา และ   
การนิเทศ ติดตามผล 
 3) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 4) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพด้านความเชื่อม่ัน 
 5) จัดทำแบบสอบถามเพ่ือนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด
พะเยา จากนั้นนำมาวิเคราะห์ และสรุปผล 
 6) นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม รวมทั้งศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการสร้างรูปแบบ
ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการสร้างนวัตกรรม จัดทำเป็นร่างรูปแบบ/แนวทาง การนิเทศ ติดตามเพ่ือส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 7) นำรูปแบบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและความเป็น ไปไ ด้ 
โดยใช้วิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  จากนั้นปรับปรุงแก้ไข ตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ  
 8) จัดทำเป็นแนวทางการการนิเทศ ติดตามเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือนำไปใช้
ต่อไป 
 ระยะที่ 3 ขั้นนำรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวั ตกรรม
การศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา ไปใช้ 
 1) รับสมัครผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 2) จัดประชุม อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ และสร้างควา มรู้    
ความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทางการสร ้างนวัตกรรมการศึกษา ทั ้งนวัตกรรมด้านการจัดการเร ียนรู ้  นวัตกรรม            
ด้านการบริหารจัดการ และนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา 
 3) ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์  ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการสร้างนวัตกรรมตามแบบที่ ตนเอง
กำหนดและนำนวัตกรรมไปใช้ 
 4) นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 193 
 

 5) ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมโครงการ  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานการสร้าง
นวัตกรรม 
 ระยะที่ 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรม 
 1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียน 
และด้านการนิเทศการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับจังหวัดพะเยา  
 2) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัด      
การเรียน และด้านการนิเทศการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับภาค 16 และ ระดับประเทศ 
 ระยะที่ 5  ขั้นสรุป รายงานผลและเผยแพร่ 
 1) จัดประชุมสรุปงาน  
 2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี  
(Best Practices) ในระดับจังหวัดพะเยา 
 3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4) เผยแพร ่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา  และ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุช่วงเดือนท่ีดำเนินการ) 
  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 

ระยะที ่ 2 ขั ้นสร ้างร ูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา   

พฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 

ระยะที่ 3 ขั้นนำรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเ มินผลเ พ่ือ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา ไปใช้ 

มกราคม - มิถุนายน 2565 

ระยะที่ 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรรม กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 

ระยะที่ 5  ขั้นสรุป รายงานผลและเผยแพร่ กันยายน 2565  

9. สถานท่ีดำเนินการ  
  จังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณ (จำนวน 86,000 บาท ) รายละเอียดงบประมาณดังน้ี 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
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ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการ 
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำ เนิน งาน
โครงการ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
15 คน × 1 ม้ือ × 100 บาท 
15 คน × 2 ม้ือ × 35  บาท 

 
 
 
 

1,500 
1,050 
450 

รวมค่าใช้จ่าย ระยะท่ี 1   3,000 
 

 

 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 

ระยะที่ 2 ขั้นสร้างรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญสัมมาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าพาหนะผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
5 คน × 1000 บาท 
10 คน × 1 ม้ือ × 100 บาท 
10 คน × 2 ม้ือ × 35  บาท 

 
 
 

5,000 
1,000 
700 
1300 

รวมค่าใช้จ่าย ระยะท่ี 2  8,000 
ระยะที่ 3 ขั้นนำรูปแบบ/แนวทางฯ ไปใช้ฯ 
3.1 การประชุมสร ้างความร ู ้ความเข ้า ใจ
เก่ียวกับการสร้างนวัตกรรม  
ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน สำหร ับผู ้ เข ้าอบรม 
วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
 
 
 
1 คน × 1,200 บาท × 6 ชั่วโมง × 1 วัน  
1 คน × 600 บาท × 6 ชั่วโมง × 1 วัน 
 
45 คน × 300 บาท × 1 ม้ือ ×2 วัน 
 
45 คน × 50 บาท × 2 ม้ือ × 2 วัน 
 
45 คน  

 
 
 
 

7,200 
3,600 

 
27,000 

 
9,000 

 
6,000 
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- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรั บผู้ เ ข้าร่ วม
ประชุมและวิทยากร 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุโครงการ 

 
 

2,200 

รวมค่าใช้จ่ายระยะท่ี 3.1   55,000 

3.2 การนิเทศ ติดตาม  
ค่าใช้สอย 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ศึกษานิเทศก์  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
 
  
 

 
 

2,000 
2,000 

รวมค่าใช้จ่ายระยะท่ี 3.2   4,000 

ระยะที่ 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
คัดเลือกนวัตกรรรม 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
นวัตกรรม 
 

5 คน × 1000 บาท  
 

5,000 
 

 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรั บผู้ เ ข้าร่ วม
ประชุม/ศึกษานิเทศก์ /คณะกรรมการ  

 
15 คน × 100 บาท × 1 ม้ือ × 1 วัน 
15 คน × 35 บาท × 2 ม้ือ × 1 วัน 
 

 
1,500 
1,050 
2,450 

 

รวมค่าใช้จ่าย ระยะท่ี 4   10,000 
ระยะที่ 4 สรุปผล รายงานและเผยแพร่ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 

 
 
5 เล่ม × 200 บาท  
15 คน × 1 ม้ือ × 100 บาท 
15 คน × 2 ม้ือ × 35  บาท 

 
 

1,000 
1,500 
1,050 

 
2,450 

รวมค่าใช้จ่ายระยะท่ี 4   6,000 
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รวมท้ังหมด  86,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ    
                 ความเสี่ยง :  - 
                 การบริหารความเสี่ยง :  - 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ชื่อ นางสาวคัชรินทร์    นามสกุล มหาวงศ์ 
 โทรศัพท์มือถือ.08-8294-2740  E–mail : kunkruting@ gmail.com  

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 13.1 จังหวัดพะเยามีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้ง
สามารถยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 13.2 จังหวัดพะเยามีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา                
ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 13.3 จังหวัดพะเยาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดการบูรณาการ ด้าน                    
การเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค 16  
 13.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้ เรียนเพ่ิมขึ้น 

 

 

 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
- 

 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะท่ีจำเป็นของผู้ เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

- 
 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องด้านระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 

1) โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
         แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
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   แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริ การ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เน ื ่องในวันที ่   5 ธ ันวาคม  เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรม           
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ประกอบกับได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า            
โปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือเป็นการร่วมน้อมรำ ลึก
ถึงพระองค์ท่านกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีภารกิจสำคัญที่ มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้รับการ พัฒนา
คุณธรรม จร ิยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื ่อสัตย ์ ส ุจริต และความจงร ักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตร ิย ์ รวมทั ้งมีความประพฤติที ่ เหมาะสม มีความร ับผิ ดชอบต่อสังคมและมีค่าน ิยมที ่ถ ูกต้อ ง                
เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเ ด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ อ่ืน
นั้นเป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกันความรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปันในกันและกัน ซ่ึงในที่สุด     
จะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้นจนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็น อิสร ะ
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และความม่ันคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป" ไปส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่   
เด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต  มีลักษณะนิสัย เป็ นผู้ มี
ระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ำใจ มีเมตตา  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความสามัค คีรัก ใคร่
ปรองดอง รู้จักการเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมรู้ คุณค่าในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงา มรวมทั้ งรู้จัก
การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซ่ึงสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์    
ที่  3 ด้านการพัฒนาและเสร ิมสร้างศักยภาพทร ัพยากรมนุษย ์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ         
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๓.๒ พัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการ ใช้ชี วิตที่ พร้ อม        
เข้าสู่ตลาดงาน ๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรม การบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชน ให้เป็น
คนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือผู้ อ่ืนรู้จักทำประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืนและสังคมคำนึ งถึ งปร ะโยชน์
ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กับการศึกษา เพ่ือความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยกลุ ่มลูกเสือ ย ุวกาชาดและกิจการนักเร ียนได้เล ็งเห็น
ความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดจัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรำลึกถึง
พระมหากร ุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร          
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในพ้ืนที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ น ักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ร ่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา        
เพ่ือสังคม ซ่ึงความสำคัญของการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการทำ ให้ ลูกเสือ     
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ มีจิตสำนึกที่ ดี 
และมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ิมขึ้นเป็นการสร้างสำนึกการมีส่วนร่วมส่งเสริมความสัมพัน ธ์ที่ ดีต่ ออง ค์กร
ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะมีความรักและความสามัคคีภายในองค์กรและเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ ดีงามในการช่วยเหลือ
สังคมประเทศชาติต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อน ้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมิูพล     
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
 3.2 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม 
และเป็นการ ขัดเกลาทางด้านจิตใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อ่ืน  
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
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4. เป้าหมาย (Output) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 จัดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 2 ครั้ง ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง  นักศึกษาฝึกงาน  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ  เนตรนารี  
โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ,055 คน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และบุ คลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีจิตสำนึกที่ดี ในการมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรับผิ ดชอบ     
ต่อสังคม  

5. เป้าหมายของโครงการ (Target group) 
 ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 1,055 คน 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 ร้อยละของเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิ เบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร้อยละ 100) 
 6.2 ตัวชีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ร้อยละของร้อยละของเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 100) 

7. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    7.2. ประชุมคณะทำงาน 
     7.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 . 2 สำนักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาชีวศึกษา
จังหวัด  โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน เพ่ือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
  7.4 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
  - ในวันที ่  9  ธ ันวาคม 2564  ณ บร ิเวณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมีข ้าราชการและ
ลูกจ้างประจำทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน 
   - ในวันที่ 15  ธันวาคม  2564  ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา สังกัดโรงเรียน
เอกชน  จำนวน  1,000  คน 
   7.5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา บุคลากร ลูกจ้างและนักศึกษา
ฝึกงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2564  ณ โรงเรียประชำบำรุง  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

9. สถานท่ีดำเนินการ/พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 จังหวัดพะเยา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  และโรงเรียประชำบำรุง  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณ  
 จำนวน 23,500 บาท (สองหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 10.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับบุคลากรและลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน จำนวน  55  คนละ    
25 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,375 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
 10.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 1,000 คนๆละ20บาท
เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท    (สองหม่ืนบาทถ้วน)   
 10.3 ค่าวัสดุป้ายไวนิล   1,440.- บาท  
 10.4 ค่าวัสดุ 685 บาท (ถุงดำ) 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
    - สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                   - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของสำ นัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น  
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2) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

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

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริ การ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว    
สู่สถานศึกษาเพ่ือปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีพ้ืนฐาน 4 ด้านได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่ ม่ันคง      
มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองดี  สอดคล้องกับการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การปฏิ บัติ    
ในการจัดการศึกษาที่ มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้ผู้ เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวทา งการดำร งอยู่      
และปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตัวที่ ดี ต่อผลกระทบ     
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ให้สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา ได้ดำเน ินการสืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบาย          
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษ า 
สถานศึกษาในสังกัด น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติเพ่ือดำร งชี วิต    
อย่างมีคุณภาพเกิดความยั่งยืน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้พระกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีเจตคติที่ ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  มีพ้ืนฐานชีวิต    
ที่ม่ันคงและคุณธรรม 
 3.4 เพื ่อบูรณาการการทำงานร ่วมกันระหว่างหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องในการดำเน ินโครง กา ร               
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

4. เป้าหมายโครงการ (Target group) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  1) จัดอบรมเรียนรู้พระกรณียกิจของราชวงศ์จักรี เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน    
4 ฐาน ให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
  2) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมโครงการ รวม 560 คน  

4.2 เชิงคุณภาพ 
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  1) ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนและบุลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจในพระกรณียกิจของราชวงศ์จักรี 
  2) ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนและบุลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ น้อมนำพระบรม     
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Target group) 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมโครงการ รวม 560 คน  

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี่วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจในพระบรม   
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 (ร้อยละ 100) 
 6.2 ตัวชี่วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ร ้อยละของผู ้บร ิหาร คร ู บุลากรทางการศึกษาที ่ เข ้าร ่วมโครงการ น ้อมนำพระบรมราโชบาย           
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (ร้อยละ 100) 

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

กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมท่ี 1 
บรรยายพิเศษพระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี 
เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
กิจกรรมท่ี 2 
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารวมอบรมเรียนรู้พระกรณียกิจ 
เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
แบ่งเป็น 4 ฐาน  

- ขออนุมัติโครงการฯ 
- ประชุมคณะกรรมการ  
ดำเนินงานฯ 
 

ปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรม 
 

- ติดตาม
ประเมินผล 
สรุป รายงาน
ผลต่อสำนัก 
การลูกเสือ            
ยุวกาชาดและ          
กิจการนักเรียน 
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1. ฐานกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” 
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือเข้าตามฐานกิจกรรม 
แต่ละฐานๆละ 50 คน มีวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
จำนวน 2 คน 
2. ฐานกิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเข้าตามฐานกิจกรรมแต่ละ
ฐาน ฐานละ 50  มีวิทยากรพ่ีเลี้ยง จำนวน 2 คน 
3. ฐานกิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” 
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเข้าตามฐานกิจกรรม 
แต่ละฐาน ฐานละ 50 คน มีวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
จำนวน 2 คน 
4. ฐานกิจกรรม”สำรวจตัวเองสู่อาชีพ” 
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเข้าตามฐานกิจกรรม 
แต่ละฐาน ฐานละ 50 คน มีวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
จำนวน 2 คน 
 

 
 
 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ/พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
  2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1,2  

 

 

 

 

10. งบประมาณ 160,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ (บาท) 
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ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน  2 รุ่น จำนวน 2 โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 รุ่นท่ี 1   
1. ประชุมคณะกรรมการ 
   - ค่าอาหารจำนวน  29  x 100 บาท x 1  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 29 x 35 x 2  
   - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง   
2  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
   - ค่าอาหารจำนวน 1 ม้ือ ม้ือละ100  บาท จำนวน 280 คน  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจำนวน 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท 
จำนวน 280 คน 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
4. ค่าเช่าสถานที่ 
5. ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 2 รุ่นท่ี 2  
1. ประชุมคณะกรรมการ 
   - ค่าอาหารจำนวน  29  x 100 บาท x 1  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 29 x 35 x 2  
   - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง   
2.  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
   - ค่าอาหารจำนวน 1 ม้ือ ม้ือละ 100  บาท จำนวน 280 คน  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท 
จำนวน 280 คน 
3.  ค่าตอบแทนวิทยากร  
4.  ค่าเช่าสถานที่ 
5.  ค่าวัสดุ 
 

 
 
 

29x100x1 
29x35x2 

 
 

280x1x100 
280x2x35 

 
 
 
 
 
 

29x100x1 
29x35x2 

 
 

280x1x100 
280x2x35 

 
 
 
 

 
 
 

2,900 
2,030 
1,640 

 
28,000 
19,600 

 
6,000 
5,000 
15,000 

 
 

2,900 
2,030 
1,300 

 
28,000 
19,600 

 
6,000 
5,000 
15,000 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
         - สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 การบริหารความเสี่ยง 
                       - ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
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12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถพัฒนาเป็นหน่วยงาน สถานศึกษาต้นแบบในกา รนำ                
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล 10 สู่การปฏิบัติ  

 7. พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ 

- 
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- 
 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้ เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุ่มเป้าหมาย 

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส  
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 1. ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริ การ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 กำหนดว่าการจัดการศึกษา ต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ ต้องจั ดให้ อย่า งทั่ว ถึง       
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน เป็น พิ เศษ     
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความจำเป็ นและศักยภาพ     
ของบุคคล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายร ัฐบาล นโยบายและจ ุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิ เศษ
เรียนรวม  ในระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในจั งหวั ดพะเยา  
พบว่าเด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่ มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตา มศักยภา พ
เพราะขาดสื่ออุปกรณ์และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษเฉพาะ ในการจัด
อบรมโครงการฯ ปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอให้มีการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาและจัดหาสื่อการสอน
สำหรับการพัฒนาทักษะของเด็กด้อยโอกาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาสขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
           เพื ่อให้คร ูผ ู ้สอนมีความร ู ้ เก ี ่ยวกับการผลิตสื ่อ นวัตกรรม สำหร ับนักเร ียนที ่มีความบกพร่อง         
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการคำนวณ  

4. เป้าหมายโครงการ (Output)  
      เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมออนไลน์เก่ียวกับการผลิตสื่อ นวัตกรรม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทา งกา รเรี ยนรู้  
ด้านการอ่านและการคำนวณให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 21 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 42 คนจำนวน  
1 ครั้ง      
 เชิงคุณภาพ 
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           คร ูโรงเร ียนเอกชนในระบบของจ ังหวัดพะเยาที ่ เข ้าร ่วมโครงการมี ความรู้ เก ี ่ย วกับกา รผลิ ต               
สื่อ นวัตกรรม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการคำนวณ 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  

 โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพะเยา จำนวน 21 แห่งๆ ละ 2 คน รวม 42 คน 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

      ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
           ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับการผลิ ต
สื่อ นวัตกรรม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการคำนวณ (ร้อยละ 80) 

      ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
          ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสื่อ นวัตกรรม
สำหร ับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเร ียนร ู้ด ้านการอ่านและการคำนวณและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 

7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม  

 1. ขออนุมัติโครงการ 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  
  3. ประสานวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง    
  4. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
  5. จัดอบรมออนไลน์เก่ียวกับการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการทักษะด้านการอ่านและ       
การคำนวณสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทาง การเรียนรู้ให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  
 6. ประเมินผล สรุป และรายงานโครงการ  

8. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ธันวาคม  2564 – กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ/พ้ืนท่ีดำเนินการ  

 โรงเรียนเอกชนในระบบในจังหวัดพะเยาทุกโรงเรียน , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณ (ใช้งบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จำนวน 20,000 บาท 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน   



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 210 
 

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน 6*600 3,600.- 
ค่าใช้สอย   

1. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการฯ, วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 52 คน คนละ 100.- บาท จำนวน 1 ม้ือ 

52*100*1 5,200.- 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับคณะกรรมการ,วิทยากร และ
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 52 คนๆ ละ 35 บาทจำนวน 2 ม้ือ 

52*35*2 3,640.- 

3. ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 1 คืน คืนละ 800.- บาท      800.- 

4. ค่าชดเชยน้ำมันเชื่อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท  ไป-กลับ รวม 635 
กิโลเมตร 

 
2,540.- 

ค่าวัสดุ   

1. ค่าป้ายไวนิล    500.- 
2. วัสดุในการอบรม  3,720.- 

รวมท้ังส้ิน  20,000.- 

       หมายเหตุ : ขอถั่วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
     ความเส่ียง 

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงต้องจัดอบรมออน ไลน์        
ซ่ึงอาจทำให้ครูไม่ได้รับความรู้ในเนื้อหาการอบรมเท่าการจัดอบรมตามปรกติ 
 การบริหารความเส่ียง 
 นิเทศติดตามหลังการอบรมอย่างใกล้ชิด 

 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

13. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact)  
           น ักเร ียนที ่มีความบกพร ่องทางการเร ียนรู ้ด ้านการอ่านและการคำนวณใน โรงเร ียนเอกชนในระบบ        
ของจังหวัดพะเยา มีทักษะด้านการอ่านและการคำนวณสูงขึ้น 

 2. ส่งเสร ิมพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์และสื ่อการเร ียนรู้ผ ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดท่ี
เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 211 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์  
 1. ส่งเสร ิมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีด ิจิทัลมาประยุกต์ใช ้ในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 

- 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยง
กัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

- 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อม โยง ทุก
ระดับ รวมท้ังการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

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

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริ มให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ  5 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการ ศึกษาในภู มิภา ค      
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั ่ง ณ วันที ่  3 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 11 ให้มีสำน ักงานศึกษาธิการจ ังหวั ด               
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหาร
และการจ ัดการศึกษาตามที ่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่  นโยบาย และยุทธศาสตร์          
ของ  ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2552 ฉบับแก้ไขเพ่ิ มเ ติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจั ดกา รจัด
การศึกษา โดยยึดหลักการ มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำ นาจ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดมาตรฐานและจั ดร ะบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา
มีภารกิจหลักในการบร ิหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดและยุทธ์ศาสตร์ การ พัฒนา
จังหวัด และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่     
12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 4.2 กำหนดภารกิจของกลุ ่มนโยบายและแผน (3) จ ัดทำแผนพัฒนาการศึกษา           
ของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด และ (4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษา ธิการจั งหวัด 
รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 เพื ่อให้บรรลุตามภารกิจในการบร ิหารจ ัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างสูงส ุด และเพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กลุ่มนโยบายและแผน       
จ ึงกำหนดให้มีการจ ัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และจ ัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจ ังห วัดพะเยา            
และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  สำหร ับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการบริหาร         
จ ัดการศึกษา รวมทั ้งเพื ่อกำหนดวิธ ีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์ส ูงส ุด เป็นเคร ื ่องมือในการนำ        
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ และเป็นเคร ื ่องมือในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน           
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อให้สำน ักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี        
ของจ ังหวัดพะเยา และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวั ดพะเยา  สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการดำเนนิงาน        
ตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  
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4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   1,1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษา ธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 
   1.2 ทบทวน และจ ัดทำแผนปฏ ิบ ั ติรา ชกา รประจ ำป ีงบประมา ณ พ.ศ. 2565               
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง 
   1.3 จ ัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 จ ังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 
  2) จัดทำเอกสาร (อย่างละ 10 เล่ม) 
   - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา  
   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)      
   - แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 จังหวัดพะเยา 
   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1) สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี             
ของจังหวัดพะเยา และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงานตา มภาร กิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  
 2) สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา มีระบบการติดตามการดำเน ินงานที ่มีประสิทธิภาพ             
ตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถรายงานผลการดำเน ินงานให้หน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ดพะเยา 
ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเ มินผล 
หน่วยงานทางการศึกษาในจ ังหวัดพะเยา บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา และผู ้ท ี่ เกี ่ยวข้อง      
จำนวน 60 คน 
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6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
   1) จำนวนครั้งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   -  จ ัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 
     - ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง 
     - จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 จังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจำ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 
   2) จำนวนเอกสาร อย่างละ 10 เล่ม 
   - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา  
   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)   
   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)      
   - แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 จังหวัดพะเยา 
   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี)      
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ร้อยละของโครงการตามแผนแต่ละระดับที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษา ธิการ 
และจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 90) 

7. วิธีการดำเนินการ (Activity) /กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity)  

กิจกรรมหลัก (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
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1) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566-2570 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 

   

2) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง 
 

   

 

 

กิจกรรมหลัก (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

3) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 
จังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน  
1 ครั้ง 

   

4) การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และ
บุคคลที่เก่ียวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

   

5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    

8. ระยะเวลาดำเนินการ        
 พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ/ พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณรวม 30,300 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดงบประมาณดังน้ี 

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  17,500 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

7,800 

3. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 5,000 

รวม 30,300 
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(งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ) 
 1) จ ัดประชุมปฏิบัติการจ ัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570             
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
ศึกษาธิการจ ังหวัดรองศึกษาธิการจ ังหวัด ผู ้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ผู ้แทนกลุ ่ม ( 2 คน)            
และผู้เก่ียวข้องของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน 

ท่ี หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 30 คน คนละ 1 ม้ือ  ม้ือละ 100 บาท  
(30 คน x 1 ม้ือ x 100 บาท ) 

30,00 

2. 
 

ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จำนวน 30  คน คนละ 2 ม้ือ  ม้ือละ 35 บาท  
(30 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท ) 

2,100 

3. ค่าเอกสารการประชุม จำนวน 30 ชุด ชุดละ 30 บาท 900 

รวม 6,000 

 
 
 2) จ ัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและจ ัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้แทนกลุ่ม (2 
คน) และผู้เก่ียวข้องของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน 

ท่ี หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 30 คน คนละ 1 ม้ือ  ม้ือละ 100 บาท  

(35 คน x 3 ม้ือ x 100 บาท ) 
3,000 

2. 
 

ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จำนวน 30  คน คนละ 2 ม้ือ  ม้ือละ 35 บาท  
(30 คน x 1 ม้ือ x 100 บาท ) 

2,100 

3. ค่าเอกสารการประชุม จำนวน 30 ชุด ชุดละ 30 บาท 900 

รวม 6,000 

 3) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 จังหวัดพะเยา และแผนปฏิบั ติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  จำนวน                 
1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัก รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง ใน
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มฝหน่วยของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา บุคลากร   
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 25 คน 

ท่ี หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
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1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 2 คน คนละ 1 ม้ือ  ม้ือละ 100 บาท  
(25 คน x 1 ม้ือ x 100 บาท ) 

2,500 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืมจำนวน 25  คน คนละ 2 ม้ือ  ม้ือละ 35 บาท  
(25 คน x  ม้ือ x 35 บาท ) 

1,750 

3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 25 ชุด ชุดละ 50 บาท 1,250 
  2 รวม 5,500 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
       ความเสี่ยง 
 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการวางแผน และการจัดทำแผน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 ให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการวางแผนเป็นพ่ีเลี้ยง 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มนโยบายและแผน 

13. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขับเคลื่ อนน โยบาย      
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจ ังหวัดพะ เยาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

2) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ระดับจังหวัดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

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

ภาคทางสังคม 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

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

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1. ชื่อโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ระดับจังหวัดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น  
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560 -2564)    
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน มีคุณภา พชีวิ ตที่ ดี 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่าง ม่ันคงและยั่งยืน    
โดยดำเน ินการในพื ้นที ่ท ี ่ต ิดกับประเทศเพื่อนบ้าน 3  ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สาธารณร ัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพื ้นที ่  27 จ ังหวัด 108 อำเภอ ได้แก่         
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  เช ียงราย พะเยา  น ่าน อุตรดติถ์  
พิษณุโลก กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  ระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  ตาก สระแก้ว 
จ ันทบุร ี ตราด ศร ีสะเกษ บุร ีร ัมย ์ และสุรินทร ์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดซ่ึงเป็นหน่วยงาน  ที่จัดต้ังขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความส งบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯในพ้ืนที่ ซ่ึงการดำเนินการพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด  จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 9(1),(2) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ    
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วั ด ของภาร กิจ ของ
หน่วยงาน 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เ มืองที่ ดี 
พ.ศ.2546  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.     
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2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564)             
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายร ัฐบาล นโยบายของรัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการและบร ิบทตา่งๆ            
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ในระดับจังหวัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีสถานศึกษา ที่ปฏิบัติ งาน
ร่วมกันในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดพะเยา จำนวน 2  อำเภอ คือ  อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง จึงเห็นสมควรให้มี   
การจ ัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
เพ่ือใช้เป็นแนวทาง และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการศึกษาให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนของจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ ชายแดนสา มา รถ       
บูรณาการการจัดการศึกษายกระดับการเรียนรู้สู่อาชีพสอดแทรกการสืบสานศาสตร์พระราชาไว้ในแผน พัฒนา
การศึกษา  
  3.2 เพื ่อให้จ ังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 2570) 
จังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และ แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับ
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นแนวทาง   
และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการศึกษาให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวั ด
พะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

4. เป้าหมายของโครงการ (Output) 

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       1)  ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการศึกษาดูงานการบร ิหารจัดการศึกษาในพื ้นที ่ชายแดนของหน่วยงาน          
ทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน จำนวน 1 ครั้ง  
    2)  จังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัด
พะเยา แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื ้นที่ช ายแดน ระดับจ ังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         
(ฉบับจ ัดทำคำของบประมาณรายจ ่ายประจำปี) และ แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดน           
ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
  2) กิจกรรมโครงการในแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
  ผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของหน่วยงาน กศน. ,อาชีวศึกษา, สพม.พะเยา ,
สพป.พะเยา เขต 2, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน       
25 คน 

6.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

  6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)       
   ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนสามารถ
บูรณาการการจัดการศึกษายกระดับการเรียนรู้สู่อาชีพ สอดแทรกการสืบสานศาสตร์พระราชาไว้ในแผน พัฒนา
การศึกษา  (ร้อยละ 90) 
 

   6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
     ร้อยละของกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดพะเยา
สามาามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90  

7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม 

 7.1 วิธีดำเนินการ(Activity) 

  1. ขออนุมัติโครงการ 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
จังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 
(ฉบับจ ัดทำคำของบประมาณรายจ ่ายประจำปี) และ แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึ กษาพื ้นที ่ชายแดน           
ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

3. ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงานหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
4. จ ัดประชุมสร ุปงานและประเมินผลหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื ้นที ่ชายแดน และจ ัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 2570) จังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ พัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ (ฉบับจัดทำคำของบประมา ณร ายจ่าย
ประจำปี) และ แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   

5. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเร ียนร ู้ในหน่วยงานที ่จัดการศึกษาในพื้นที ่ชายแดนที ่สามารถ     
บูรณาการการจัดการศึกษายกระดับการเรียนรู้สู่อาชีพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบั ติรา ชการ พัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา  
  6. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 2570) จังหวัดพะเยา 
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำขอ
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งบประมาณรายจ่ายประจำปี) และ แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวั ด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   

7. จัดทำเอกสารและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา  
 
  
  7.2 กิจกรรม  

กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมท่ี 1 ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงา นหน่ วย งาน

การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน (จำนวน 1 ครั้ง) 

   

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสรุปงานและประเมินผลหน่วยงา นที่จั ด
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน และจัดทำแผนฯ (จำนวน 1 ครั้ง)    

กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานที่
จ ัดการศึกษาในพื ้นที ่ชายแดนที ่สามารถบูรณาการการจัด
การศึกษายกระดับการเรียนรู้สู่อาชีพเพ่ือใช้เป็นข้ อ มูล ในการ
จัดทำแผนฯ (จำนวน 1 ครั้ง) 

   

กิจกรรมท่ี 4 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดน ระดับจ ังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๖ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) และ แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

   

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)  
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

 
9. สถานท่ีดำเนินการ/*พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา/โรงเรียนในพ้ืนที่ชายแดน (โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย) 

10. งบประมาณ  
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หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

เงินงบประมาณ  จำนวน 25,800  บาท จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ในส่วนภูมิภาค งบรายจ่ายอ่ืนค่าใช้จ่าย ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับจังหวัด รายละเอียดการใช้งบประมาณ                                      

*** หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริงกิจกรรม/รายละเอียด 
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หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงานหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
ค่าใช้สอย   
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 วัน (7 คน x 240 บาท) 
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง   

 
 

1,680 
1,000 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 1 2,680 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสรุปงานและประเมินผลหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2570) 
จังหวัดพะเยา(จำนวน 1 ครั้ง) ให้กับคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน จำนวน 25 คน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ค่าใช้สอย   
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (20 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 
3. ค่าถ่ายเอกสาร    

 
 
 
 

 
 2,000 
 1,400 
   500 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 2 3,900 
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานที่จัดการ ศึกษา ใน พ้ืนที่
ชายแดนที่ จำนวน 1 ครั้ง (1 วัน) ให้กับผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนา การ ศึกษา พ้ืนที่
ชายแดนของหน่วยงาน กศน.,อาชีวศึกษา, สพม.36 ,สพป.พะเยา เขต 2, สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 25 คน 
ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
ค่าตอบแทน   
     ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x ชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชั่วโมง)   
ค่าใช้สอย   
1.ค่าเช่ารถตู้  (2 คัน X คันละ 1,600.- บาท/วัน                    
2.ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล  จำนวน 1 ป้าย 
3. ค่าอาหาร ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
    - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (25 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ)  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (25 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ)  
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 

 
 
 

 
 

 
 

1,800 
 

3,200 
1,000 

 
2,500 
1,750 
1,000 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 3 11,250 
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กิจกรรมท่ี 4 จัดทำเอกสารและเผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2565 – 2570) จำนวน 10 เล่ม และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา  จำนวน 10 เล่ม  
รวมจำนวน 20 เล่ม  

3,890 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 4 3,890 

รวมท้ังหมด 25,800 
 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 

 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : ขาดการประสานงาน การบูรณาการและการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในจังหวัด          

 การบริหารงานความเสี่ยง : ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน   

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดพะเยา   

3) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการ ศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริ มให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  5. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

1. ชื ่อโครงการส่งเสร ิมเวทีและประชาคมเพื ่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต ่อเนื่องเชื ่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
  การศึกษาเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย ์ทั ้งในด้านความรู ้ความคิด การปฏิบติั 
คุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ ดี          
มีความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบน พ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนั ดและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล  
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต      
บนคุณภาพชีว ิตที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาคร ัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและประโยชน์ส ่วนรวม           
มี 6 ย ุทธศาสตร ์ ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ คือ 1. ย ุทธศาสตร ์ชาติ              
ด้านความม่ันคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านกา รพัฒนา   
และเสร ิมสร ้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 4. ย ุทธศาสตร ์ด้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม           
5. ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ            
ด้านการปรับสมดุลแข่งขันมีเป้าหมายการพัฒนาที่ มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพข องประเทศในหลา กหลาย มิ ติ     
บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2)  ปรับปัจจุบัน” และ 3) “สร้างคุณค่า ให ม่ในอนา คต”      
และยุทธศาสตร์ที ่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพทร ัพยากรมนุษย ์ มีเป ้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ        
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เพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร ้อมทั ้งกาย             
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที ่ 21 มีท ักษะสื ่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที ่ 3 และอนุร ักษ์ภาษาท้องถิ ่น มีน ิส ัยรักการเรยีนรู้         
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตรกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ในส่วนของกระทรวงศึกษาได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) 
ภายใต้ว ิส ัยทัศน ์ “ประเทศมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ย ั ่งย ืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดย ุทธศาสตร ์ชาติเป็นจ ุดเน้นด้านการศึกษา              
มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบกา รและชุ มชน   
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำ งาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำควา มรู้
และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2564 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60  
ขึ้นไป และสายสามัญ 40 แต่ทั้งนี้ต้องปรับปลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพ่ือทำให้การเรียน
การสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากขึ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ เรียนได้มีทางเลือกเข้าสู่
การศึกษาที่หลากหลาย โดยอย่างยิ่งเพ่ือให้ผู้เรียนสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพ่ือให้การพัฒนาด้า นการ ศึก ษา    
มีความต่อเน ื ่องและเกิดความยั ่งย ืนในระยะยาว รวมทั ้งมีความสอดคล้องกับย ุทธ์ศาสตร ์การพัฒนาประเทศ         
และอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในการนี้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธการได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีปร ะชาคม   
เพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้ เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยาได้เห ็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ ดี            
ต่อการศึกษาสายอาชีพแก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียนมีเส้นทางการเรียนสำหรับนักเรียนไ ด้เลื อก
เรียนตามความถนัดต้ังแต่ต้นอย่างชัดเจน ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมเวทีประชาคม
เพื ่อการจ ัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน ื่องเช ื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษา         
และอุดมศึกษา” เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษา
ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้ องกับบริบทของ พ้ืนที่ 
สามารถพัฒนาทักษะผู้ เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะ   
ต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านเวทีประชาคม 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการ ศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดพะเยาและภูมิภาค 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้สูงขึ้น 

4. เป้าหมายโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ 
  - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ใ นร ะดับกา รศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดพะเยาและภูมิภาค  จำนวน        
1 หลักสูตร 
  - กำหนดร ูปแบบหร ือแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรต่อเน ื ่องเช ื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด 
  - กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพในระดับจังหวัด 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - จำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้สูงขึ้น  

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา       จำนวน  5 แห่ง 
 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา  จำนวน  14 แห่ง
 สำนักงาน สังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประถมศึกษา    จำนวน  14  แห่ง 
 
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  จำนวนหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดพะเยาและภูมิภา ค (จำนวน       
1 หลักสูตร) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  อัตราการเพิ ่มข ึ ้นของจำนวนผู้ เรียนสายอาชีพ (ส ัดส่วนผู้ เรียนสาย สามัญต่อสายอาชีพ เป็น        
50 : 50) 

7. วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
 7.1 จัดทำโครงการ และแต่งต้ังคณะทำงาน ศธจ./ เขตพ้ืนที่การศึกษา / อาชีวศึกษา / การศึกษา  
ตลอดชีวิต และอุดมศึกษา 
 7.2 เรียนรู้รวบรวมข้อมูลอาชีพในระดับจังหวัดทุกภาคส่วน 
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 7.3 ประสานความร่วมมือในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 7.4 จัดทำรูปเล่มหลักสูตร /แนวทางการพัฒนาหลักสูตร / แนวทางการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
 7.5  ประชุมปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกา รศึกษาขั้ น พ้ืน ฐาน      
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 7.6  นำเสนอหลักสูตรฯ และแนวทางการใช้หลักสูตรในระดับภาค 
 7.7  นิเทศ  ติดตามการดำเนินงาน และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 7.8  จัดทำรูปเล่มรายงาน 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา    

10. แหล่งงบประมาณ  รวม 82,300 บาท  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ(บาท) 

งบบุคลากร  
งบดำเนินงาน  

1. กิจกรรมการเตรียมการ การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 9,400 
ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 20 คน  x  1 ม้ือ) 2,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (35 บาท x 20 คน x 2 ม้ือ) 1,400 

- ค่าพาหนะคณะกรรมการ  6,000 
 

 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ(บาท) 
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพ่ือการ
จัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในระดับจังหวัด  

44,700 

- ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 1 วัน x 1 คน x 1 ครั้ง)   7,200 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 50 คน x ๑ ครั้ง)  5,000 

- ค่าอาหารกลางวัน (3๐๐ บาท x 1 ม้ือ x 50 คน x ๑ ครั้ง)  15,000 
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- ค่าเอกสาร  2,500 

- ค่าวัสดุสำนักงาน 2,000 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 

- ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ) (500 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง)  12,000 

3. กิจกรรมพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับภาค  

23,000 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (๑,0๐๐ บาท x 3 คน x ๑ ครั้ง)  3,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (50 บาท x 2 ม้ือ x 2๐ คน x ๑ ครั้ง)  2,000 

- ค่าอาหารกลางวัน (30๐ บาท x 1 ม้ือ x 2๐ คน x ๑ ครั้ง)  6,000 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้ เข้าร่วมประชุม   12,000 

4. กิจกรรมพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด  

5,200 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (12๐ บาท x 2 คน x 5วัน)  1,200 

- ค่าเอกสารและสรุปโครงการ 1,000 

งบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน  

รวมท้ังส้ิน 82,300 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
 ความเสี่ยง  
  ระยะเวลาการดำเนินงานอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ (Covid-19) อาจจะส่งผลกระทบ   
ต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น การประชุมสัมมนา การนิเทศติตาม การจัดการเรียนการสอน  
 การบริหารความเสี่ยง 
  ปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เ ชื้ อไ วรัส     
โคโรนา 2019 และตามประกาศมาตรการของจังหวัด 

 

 

12. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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 ชื่อ...นายธนนท์  นามสกุล มณีชัย 
 โทรศัพท์มือถือ 08 9554 1318  
 E–mail : dhanon@esdc.go.th 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 ผู้เรียนได้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี และมีควา มภู มิใจ                      
ในการเรียนสายอาชีพ  

4) โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565 
         แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

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

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริ มให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ  5 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  5 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

mailto:dhanon@esdc.go.th
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 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา และเพ่ือพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และโรงเรียนเอกชน ในระบบ  
รวมทั้งการดูแล การขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพ่ือคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
 สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยงานของร ัฐที ่ทำหน้าที ่ในการดำเน ินการ               
ให้การอุดหนุน และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่มีสิทธิรับการอุดหนุน ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการให้เงินอุดหนุน รวมทั้งการตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และ    
การเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำโคร งการส่ง เสริ ม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจติดตาม และกำกับดูแล และ   
ให้การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน นการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการขอจั ด ต้ัง 
การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชนมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาใช้จ่ายเงินอุดหนุนการ จัดกา ร ศึกษา       
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 3.4 เพื ่อให้สถานศึกษาเอกชนขอจ ั ดตั ้ง การจ ัดการเร ียนการสอน และการเลิกล้มกิจ กา ร                 
ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
     4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       4.1.1  ตรวจติดตามการใช้จ ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศกึษา                   
19 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง 
      4.1.2 ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั ้ง  การจัดการเรียนการสอน  และการเลิกล้มกิจการ
สถานศึกษาเอกชน ในระบบ จำนวน 21 แห่ง สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 25 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง 
      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 4.2.1  สถานศึกษาเอกชนในระบบที ่ มีความร ู ้ควา มเข้าใจ  สามารถใช้จ ่ายเงินอุดหนุ น                  
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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      4.2.2 สถานศึกษาเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถขอจัดต้ัง จัดการเรียนการสอน และขอเลิก
ล้มกิจการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 สถานศึกษาเอกชน ในระบบ จำนวน 21 แห่ง สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 25 แห่ง 

 

 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  6.1.1 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง 
ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น (ร้อยละ 100) 
  6.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง ระเบียบ กฎหมายเก่ีย วกับ                        
การขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชนมากยิ่งขึ้น  (ร้อยละ 100) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)   
  6.2.1 ร ้อยละของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาใช้จ ่ายเงินอุดหนุนการจัด
การศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ร้อยละ 90) 
  6.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนที่ขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจ การ
ของสถานศึกษาถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ร้อยละ 90) 

7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
         7.1 ประชุมก่อนตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชนฯ 
 7.2 ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของสถานศึกษาเอกชน 
 7.3 ตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอนและการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษา
เอกชน 
         7.4 ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  
 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ/พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 9.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
              9.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 21 โรงเรียน  
 9.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 25 โรงเรียน 
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10. งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
 10.1 การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. งบดำเนินงาน     

 ค่าตอบแทน     
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 7/8 คน/ครั้ง 120 6,720 
 2) ค่าล่วงเวลา 4/6 คน/วัน 200 4,800 
 ค่าใช้สอย     
 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องด่ืม 6/1 คน/ม้ือ        35        210 
 ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2,000 2,000 
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 ครั้ง 1,000 5,000 
 รวม    18,730 

10.2 การตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน และการล้มเลิกกิจการของ
โรงเรียนเอกชน 

10.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการท่ีจำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
3. งบดำเนินงาน     

   ค่าตอบแทน     
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 4/4 คน/ครั้ง        120 1,920 
 2) ค่าวัสดุ 1/1 ครั้ง 290 290 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
2. งบดำเนินงาน     

 ค่าตอบแทน     
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 6/9 คน/ครั้ง 120 6,480 
 2) ค่าล่วงเวลา 4/2 คน/วัน 200 1,600 
 ค่าใช้สอย     
 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องด่ืม 10/2 คน/ม้ือ        35 700 
 ค่าวัสดุ     
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 2,260 280 
 รวม    9,060 
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รวม    2,210 

**หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
      ความเสี่ยง 
  ห้วงเวลาในการดำเนินการใช้เวลาหลายวัน อาจทับซ้อนกับการดำเนินการภารกิจอ่ืน  
 การบริหารความเสี่ยง 
  บริหารจัดการเวลาให้มีความเหมาะสม 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

13. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 การบร ิหารจ ัดการของสถานศึกษาเอกชนในส่วนของการใช้จ ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ
สถานศึกษาเอกชน  การขอจัดต้ัง  การจัดการเรียนการสอน  และการเลิกล้มกิจการของสถานศึกษาเอกชนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กำหนด 

 

5) โครงการต ิดตามและประเม ินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 6 การปร ับสมดุลและพัฒนาระบบ      
การบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

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

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริ มให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 . ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 5. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร ์เพื ่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์งบรายจ่ายอ่ืน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตา มนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจและนโยบาย   
การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

 

3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพื ่อกำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจ ัดการศึกษาของหน่วยงาน

การศึกษาในระดับจังหวัด 

     3.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่จั ด
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

 3.3 เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 3.4 เพื ่อรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ ส ังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด ในการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ ความเห็นชอบ และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

4.  เป้าหมาย 

      4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

             1) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง ปีละ 2 ครั้ง  

             2) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางกา รศึกษา     
ในระดับจังหวัดปีละ  2  ครั้ง  
      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามนโยบาย

และตัวชี้วัดและมีวิธีปฏิบัติที่ ดี (Best  Practice ) ของแต่ละนโยบาย เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผ ู ้ตร วจ

กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

     หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา  จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 

        1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรมการอาชีวศึกษา  จำนวน 5 แห่ง 

        2) สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 3 แห่ง 

        3) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและอำเภอ  จำนวน  

          10 แห่ง 

        4) โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน จำนวน 18 แห่ง 

        5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และสถานศึกษา จำนวน 85 แห่ง 

        6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และสถานศึกษา จำนวน 139 แห่ง 

        7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา36 (จังหวัดพะเยา) และสถานศึกษา จำนวน 18 แห่ง 

        8) สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จำนวน  

          2 แห่ง 

        9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

        10) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
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     6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

  1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 

      2) หน่วยงานที ่จ ัดการศึกษาทุกสังกัดในจ ังหวัดได้ร ับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล            
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการสนับสนุนการตร วจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

  4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
ส ังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด         
ในการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติราช การให้ สำนั กงาน
ศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

  1) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานกา ร ศึกษา        

ในระดับจังหวัด 

      2) แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  3) ข ้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
  4) ข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายและตัวชี ้ว ัดในการเสนอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติราชการให้สำนักงาน ศึกษาธิ การ                
ภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

7. วิธีดำเนินการ และกิจกรรม   

     7.1 วิธีดำเนินการ 

           ขั้นเตรียมการวางแผน 

            1) เข้าร่วมประชุม ประสานแผนการตรวจราชการ ติดตาม ระดับภาค 

            2) รับทราบแบบรายงาน/คู่มือการตรวจติดตาม 

                3) ประสานแผน/แบบรายงาน/คู่มือการตรวจ ติดตาม หน่วยงานในระดับจังหวัด 

                4) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ 

             ขั้นติดตาม/ประเมินผล 

              1) จัดเตรียมสถานที่รับการตรวจ ติดตามฯ 
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              2) นำเสนอผลการการปฏิบัติในระดับจังหวัด 

             3) รับข้อสั่งการจากผู้ตรวจราชการ/สำนักงานศึกษาธิการภาค 

              4) รับข้อสั่งการไปปฏิบัติ 

           ขั้นรายงาน/นำสู่การปฏิบัติ 

            1) รวบรวม/รายงานผลของหน่วยงานในจังหวัด 

            2) สังเคราะห์และจัดทำรายงานในระดับจังหวัด 

            3) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

            4) เสนอรายงานต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 

           5) รายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการต่อ

ผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

    7.2 กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 ประสานภารกิจการลงพ้ืนท่ีติดตามการตรวจราชการและ 
การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ต.ค. 64 กำหนดการนี้ 
อาจ
เปลี่ยนแปลง
ตามหน่วยตรวจ
ราชการจาก
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและ
สำนักงาน 

2 ประชุมเตรียมการ ( P ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและจัดทำเครื่องมือนิเทศ 
ตามนโยบายของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งที่ 1 (มค. 65 ) ครั้ง
ที่ 2 (มิ.ย. 65) 

มค. 65 
มิย. 65 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ( D ) การจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1 (มีค. 65) ครั้งที่ 2    
( สค. 65) 

มค.–มีค. 65
สค. 65 

ศึกษาธิการภาค 
16 

4 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดครั้งที่ 1 และ 2 

กพ. 65 
สค. 65 

 

5 นำข้อมูลสารสนเทศรายงานผล ( R ) ต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด
(กศจ.) ,สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

มีค. 65 
กย. 65 

 

6 รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

พย. 65 
สค. 65 
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ตามนโยบายและตัวชี้วัดของหน่วยงานในพ้ืนที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา    

 

7 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ เชิงปริมาณในระบบ E-Inspection System ต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวง และเชิงคุณภาพต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  

กค.-กย.65 

 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ   
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ/*พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

10. งบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 80,000 บาท รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมท่ี 1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปประชุม อบรมสัมมนาจาก
ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 

  

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ี 1  5,000 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเตรียมการ ( P )  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและจัดทำเครื่องมือ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ครั้งที่ 1 (มค. 65) 
ครั้งที่ 2 (มิ.ย. 65) โดยการจัดประชุมฯ มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
 
- ค่าอาหารกลางวัน  
 
- ค่าถ่ายเอกสารการประชุมและจัดทำรูปเล่ม 2 ครั้ง 
ค่าวัสดุ  จัดซ้ือวัสดุ  

 
 

 
 
 
 
 
20 คน x 4 ม้ือ ม้ือ
ละ 35 บาท  
20 คน x 2 ม้ือ ม้ือ
ละ 100 บาท 
2 ครั้ง x 250 บ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,800 
 

4,000 
 

500 
1,000 
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รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ี 2  8,300 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  ( D ) การจัดการ
ศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบาย ตัวชี้วัด ในระดับจังหวัดตาม
พ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละแห่ง รวม 10 แห่ง ครั้งที่ 1 (มค.-มีค. 65) ครั้งที่ 2 (มิ.ย–
สค. 65) และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง   
 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  
       ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดซ้ือวัสดุ              

 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง x 8 คน x 2 
วัน ๆ ละ 120 บาท  
1,092.5 กม. x 4 
บาท 

 
 
 
 
 
 

3,840 
 

4,370 
 

2,000 
รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ี 3  10,210 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบายใน
ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 (พย. –ธค.64) และครั้งที่ 2 (มิย.-สค.65) มีค่าใช้จ่าย
ดังนี้   
 ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน  
        
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าวัสดุ 

- ค่าจัดซ้ือวัสดุ           

 
 
 
 
 

8 คน x 2 ม้ือ x 
100 บาท 
8 คน x 4 ม้ือ x  
35 บาท 

 
 
 
 
 

1,600 
 

1,120 
 

1,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ี 4  3,720 

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรายงานผล ( R )            
การจัดการศึกษาของหน่วยงานในพ้ืนที่ต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด 
(กศจ.) เพ่ือรับข้อเสนอแนะ/ขอความเห็นชอบการดำเนินงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ค่าใช้สอย    
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  

 
 
 
 
 

8  คน x 2 x  

 
 
 
 
 

560 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 241 
 

 
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ 
- จัดซ้ือวัสดุ               

35 บาท 
8 คน x 100 

 
800 

 
1,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ี 5  2,360 

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมและรับการตรวจราชการ ( R ) จากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับประชุมวางแผนรับการตรวจและประชุม
สรุป และจัดทำรายงานหลังการตรวจ  
- ค่าอาหารกลางวัน  
 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับผู้เข้าร่วมรับการตรวจราชการ  
 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการตรวจราชาการ  
 

 
 
 
 
8 คน x 4 ม้ือ x  
35 บาท 
8 คน x 2 ม้ือ x 
100 บาท 
30 คน x 4 ม้ือ x 
35 บาท 
30 คน x 2 ม้ือ  x 
100 บาท 

 
 
 
 

1,120 
 

1,600 
 

4,200 
 

6,000 
 

 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการและพนักงานขับรถในการติดตาม
การลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการ  
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
ค่าวัสดุ 
ค่าจัดซ้ือวัสดุของโครงการ 

4 คน x 3 วัน x 
120 บาท 
750 กม.x 4 บาท 

1,440 
 

3,000 
 

6,000 
รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ี 6  23,360 

กิจกรรมท่ี 7 สรุปผล การติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตามนโยบายของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพ่ือรายงานผลข้อมูลเชิงปริมาณใน
ระบบ e-Inspection ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงและรายงานต่อศึกษาธิการ
ภาค 16 โดยการจัดประชุมสรุปผล มีค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
ค่าใช้สอย 
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- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
 
- ค่าอาหารกลางวัน   
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเพ่ือรายงานผลฯ  
ค่าวัสดุ 
- จัดซ้ือวัสดุ               

15 คน x 2 ม้ือ x 
35 บาท 
15 คน x 100 บาท 
 
10 เล่ม x 100บาท 

1,050 
 

1,500 
 

2,500 
1,000 

1,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ี 7  7,050 

รวมเป็นเงิน  60,000 
หมายเหตุ* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

11 . การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 

   ความเส่ียง 

  1)  บางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผน 

     2)  ข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นการตรวจ ได้รับล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน 

     3)  ความไม่แน่นอนของการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  

   การบริหารความเส่ียง 

  1)  การประสานงานและวางแผนร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  

     2)  สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็น

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน 

 3)  ลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และ 

การติดตามทางออนไลน์ ก่อนที ่จะรายงานให้ศึกษาธิการภาคและกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ต่อสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

13.  ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 

13.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย
และยุทธศาสตร ์ได้อย ่างถ ูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและมีข ้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด            
พร้อมรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามระยะเวลาที่กำหนด 
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13.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา นำนโยบายลงสู่การปฏิบัตแิละ        
มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

13.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ จนสามารถนำไปสู่การมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน และ
ทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 

1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
          แผนงานพ้ืนฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจ ัดการในภาคร ัฐ การป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่ง เสริ มให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  5. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  5. ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
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2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น  

 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะต้องมีการพัฒนา
บุคลากร เนื่องจากเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกา ร พัฒนา        
ด้านการทำงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากร
เข ้าร ับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข ้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ ่มพูนความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซ่ึงการพัฒนาจากประสบการ ณ์       
ตรงให้กับบุคลากร   ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะนำความรู้
ต่าง ๆ ที่ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการทำงาน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร จั ดกา รศึกษา    
ของจังหวัดพะเยา และมีบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงาน จำนวน 50 คน และเพ่ือให้การบริหาร
จัดการการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการทำงาน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิ ดชอบ 
และศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน โดยใช้ทฤษฏีBenchmarking เทียบเคียงคุณภาพ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโคร งการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 3.2 เพื ่อให้บ ุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื ่อง และให้เห ็นถึงศักยภาพ และสามารถ          

ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 
          กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 9 คน 
  -  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน  1  คน 
  -  รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน  1 คน  
  -  บุคลากรในสังกัด จำนวน  35 คน   

  -  เจ้าหน้าที่คุรุสภา, พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน 12 คน  
 กิจกรรมที่ 2 อบรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  47 คน 
  -  บุคลากรในสังกัด จำนวน  35 คน   

  -  เจ้าหน้าที่คุรุสภา, พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน 12 คน  
 

 

 เชิงคุณภาพ 
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 ผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ องค์ความรู้  

สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สามารถนำไปปฏิบั ติงาน               

ได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 5.1 บุคลากรในสังกัด    จำนวน          37  คน   
 5.2 เจ้าหน้าที่คุรุสภาและลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน          12     คน  

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) (ร้อยละ 90) 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ      
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 

7. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ขออนุมัติโครงการฯ 
- แต่งต้ังคณะทำงานโครงการฯ 

 
ตุลาคม  2564 
 

 
นางนวพร  วรรณมณี 

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 
- ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2  
- จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ 

 
 
ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
 
มกราคม – กันยายน 2565 

 
 
ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 
นางนวพร  วรรณมณี 

3. การประเมินผลและสรุปการดำเนินการ มกราคม - กันยายน 2565 นางนวพร  วรรณมณี 

4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มกราคม - กันยายน 2565 นางนวพร  วรรณมณี 

8. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

 จังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลปฏิบัติงานดีเยี่ยม 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 

 ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565 
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10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา วันละ 270 บาท 1 วัน 

 รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง  
จำนวน 48 คน คนละ 240 บาท 1 วัน 
- ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น 
- ค่าชดเชยน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว 10 คันๆ ละ 768 บาท 
2.  จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   
จำนวน 1 วัน 
- ค่าอาหาร จำนวน 49 คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 1 วัน 
- อาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 49 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 ม้ือ 
- ค่าวิทยากร จำนวน  6  ชั่วโมง ชั่วโมงละ   600 บาท 
- ค่าใช้สอยและวัสดุ 
3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
 

270 
11,520 

 
1,500 
7,680 

 
 

4,900 
3,430 
3,600 
3,000 
4,100 

รวมท้ังส้ิน  (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 40,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

  - บุคลากรอาจเข้ารับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย  
   

 การบริหารความเสี่ยง 
    - การกำหนดปฏิทินการอบรม  
 - การกำหนดการศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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 ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางนวพร  วรรณมณี  โทรศัพท์.  ๐๕๔-๐๗๙๘๗๓   โทรสาร. ๐๕๔-๐๗๙๘๗๔ 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 

- 

 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการ ศึกษา อ่ืน                  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

- 
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ส่วนที่ 6 

ระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธกิารจงัหวัดพะเยา 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร) 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมา ณ พ.ศ. 2565             
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1.  การต ิดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า /ผลการดำเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซ่ึงกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่  
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302  
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิของแผน/งาน/โครงการ      
ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในกา รดำเนิน งาน     
เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มี
การรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  หน้า 249 
 

   ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เม่ือสิ้นสุดแผนปฏิ บัติ        
ราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เม่ือสิ้นสุดการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการประเมินผล 
 
 
 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วย งาน เม่ือสิ้นสุด                
การดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของกลุ่มและหน่วย 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำ
รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
 
 
 

************************ 
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ภาคผนวก 
 
 - คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)      
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คณะผู้จัดทำ 

 

 ท่ีปรึกษา 
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  นางสาวประไพพร  อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  นางหัทกาญจน์  อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 คณะทำงาน 

  นายขจรศักด์ิ  สีเสน           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

  นางกรณิการ์  เกตุภู่           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

  นางจรัสวัน  อนุศักดิกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

  นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

  นางณิชากมล  วุฒิกรณ์ธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

  บรรณาธิการ 

  นายขจรศักด์ิ  สีเสน              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   ออกแบบ/รูปเล่ม 

  นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


